
   
 

   
 

ESEMÉNYNAPTÁR 2022/2023. 
 

IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS 

Augusztus 

18. csütörtök 
 
 

Tanévnyitó értekezlet Igazgató 
 

23-25. kedd-csütörtök 
8.00-tól 

Javítóvizsga 
 
 

tantestület 
igazgatóhelyettesek 
 
 

26. péntek 9 óra 
 

Tantestületi értekezlet  
Tanulók osztályba sorolása 
Új kollégák bemutatása 
Tábori beszámolók 
 
Munkaközösségi 
megbeszélések 10 órától 

tantestület 
igazgatóhelyettesek 

29. hétfő 9-11 óra Iskolahívogató 
 

elsős tanítók, alsós helyettes 

30. kedd 9 óra Kibővített vezetőségi 
értekezlet 

 

31. szerda 
18 óra 

Tanévnyitó ünnepély 
Hevesy út 

4. és 8. évfolyam 
 
 

Szeptember 

1. csütörtök 
 

első tanítási nap 
osztályfőnöki órák: 3 óra 
balesetvédelmi oktatás 
Házirend ismertetése 
DÖK képviselők választása 
Tankönyvek kiosztása 
 
Szülői értekezlet: 1. évfolyam 17 
óra 

osztályfőnökök 

? DÖK elnök delegálása a 
Tankerületi Ifjúsági Tanácsba 
(Gödöllő, Kastély) 

 

5. hétfő Munkatervek leadása munkaközösség vezetők 

5-8. (hétfő-csütörtök) Szülői értekezlet alsó 
5. második évfolyam 
6. harmadik évfolyam 
7. negyedik évfolyam 
8. SNI 1-4. 

17 óra 
osztályfőnökök 

01-9.  -szakkörök szervezése 
(dokumentálni naplóban) 

szakkörvezetők 



   
 

   
 

 
A szakkörvezetők egyeztessenek  
időpontokat egymással, ne 
legyenek ütközések! 

9. péntek - Felmentések leadása: 16 óra 
előtti+ heti két testnevelés óra 
alóli felmentés (csak az órarendi 
első, illetve utolsó óráról 
kaphatnak felmentést, nap 
közbeni testnevelés óra alól nem 
(lyukas órában nem tudunk 
felügyeletet biztosítani) 
- Krétában beállítani a tanulók 

naplósorszámát és 
törzsszámát! 

osztályfőnökök, testnevelők  
alsós, felsős helyettes 

9. péntek Tankönyv-taneszköz pótrendelés 
leadása 

 

12. hétfő 14 óra Tantestületi értekezlet: 
munkaterv elfogadása 

Intézményvezetés 
tantestület 

12. hétfő szakkörök indulása  

 
12-15. 
felső 17 óra 

szülői értekezletek 

5. évfolyam hétfő 
6. évfolyam kedd 
7. évfolyam szerda 
8. évfolyam+SNI 4-8. csütörtök 
 
SZMK választás! (elérhetőség) 
Jelenléti ív+ jegyzőkönyv 

osztályfőnökök 

13. kedd DÖK gyűlés, munkaterv 
véleményezése 
SZMK, Intézményi Tanács gyűlése 

DÖK segítők 

16. péntek Indul az úszás - 5. évfolyam 
 

testnevelők 
 

? papírgyűjtés 
Helyszín: Tabán út 

DÖNK, Öko csoport 
de.: technikai személyzettel 
levitetni a Hevesy útról a 
papírokat  

23. Adatszolgáltatás-bemeneti 
mérés 

vezetőség 
 
 

30. péntek Magyar Diáksport Napja tanítók 
testnevelők 
 
 
 
 

Október 

3-7.  Állatok Világnapja  
rajz- és fotópályázat 

Öko-csoport 
 



   
 

   
 

 

 Óvoda-iskola átmenet: 
Nagycsoportosok ellátogatnak 
az Iskola útra 

 

6. csütörtök megemlékezés az Aradi 
Vértanúkról 

 

? Tankerületi Mezei Futóverseny 
  1-8. o ??? 

testnevelők, tanítók 

10. hétfő -DIFER mérésben résztvevők 
névsorának összeállítása 

1. évfolyam osztályfőnökei, 
fejlesztő pedagógus 
 

11. kedd Hevesy nap – megemlékezés 
1. óra órarend szerint 
2-3. óra projektóra 
4-5. óra Hevesy kupa - 
sportverseny 

8. évfolyam  
 

18. kedd  Pályaorientációs nap igazgatói szünet 1. 

17-20. hétfő-csütörtök -Erntedankfest, Halloween idegen nyelvi munkaközösség 
délelőtt, órákba illesztve – 
idegen nyelvi mk. 
 

20. csütörtök Zöldség-gyümölcs fesztivál  

20. A középfokú iskolák 
nyilvánosságra hozzák felvételi 
tájékoztatójukat 

 

28. péntek DIFER vizsgálatban érintett 
tanulók létszámának jelentése 

alsós helyettes 
 

21. péntek Október 23-i megemlékezés  

31-ig 8.-os osztályfőnökök 
tájékoztatják a felvételi eljárás 
rendjéről a tanulókat 

8. évfolyam osztályfőnökei 
Krétán keresztül 

November 

10.29-11.06. Őszi szünet 
 

 

7. hétfő őszi szünet utáni első tanítási nap 
 

 

? Tankerületi Teremfoci 
 

5-8. o 

11. péntek Első osztályos negyedéves 
értékelés kiosztása 
 

alsós helyettes, elsős 
osztályfőnökök 

14. hétfő Negyedéves szülői értekezlet 
az 1. évfolyamon 
Fogadó óra 17 óra 

elsős osztályfőnökök 
 
tantestület 



   
 

   
 

7./14. hétfő 18 óra pályaválasztási szülői 
értekezlet 

felsős helyettes 
8. évfolyam osztályfőnökei 
7. évfolyam osztályfőnökei 

? Tankerületi Teremfoci  
 

1-4. o 

? óvónők látogatása az 1. 
évfolyamon 

alsós helyettes 
elsős osztályfőnökök 

16. Az Oktatási Hivatal közzéteszi az 
írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények jegyzékét. 

 

18. péntek szülők tájékoztatása a gyengén 
haladó tanulókról 

helyettesek, 
osztályfőnökök 

 Kompetencia méréshez 
szükséges adatok megküldése 

felsős helyettes, 
iskolatitkár 

? Jótékonysági Alapítványi Bál 
 

tantestület / SZMK  
 

november 30-ig 
  

Hosszú-DIFER mérések 

lebonyolítása 

Adatszolgáltatás-kimeneti 

mérés 

 

fejlesztő pedagógusok 

 

December 

2. Jelentkezés a központi írásbeli 
vizsgára. 

8. évfolyam osztályfőnökei 
felsős helyettes 

06. kedd Mikulás délutánok 
Mikulás suli-buli 16.00-18.00 

tantestület 
osztályfőnökök DÖNK 

9. péntek kiértesítés osztályozó vizsgára 
 

osztályfőnökök 

19. hétfő értekezlet: osztályozó vizsgáról  

21. szerda a téli szünet előtti utolsó tanítási 
nap 

karácsonyi műsorok, 
Felnőttek karácsonya 

 

12.22. – 01.02. 
 
 

téli szünet  

Január 

2022. január 3. kedd 
 

a téli szünet utáni első tanítási 
nap 

 
 

03. kedd osztályozó vizsga feladatainak 
leadása+ hiányzás miatt vizsgázók 
névsora 

szaktanárok, osztályfőnökök 

01.09 – 05.12.  a tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének a vizsgálata az 5-8. 
évfolyamon  

testnevelők 



   
 

   
 

NETFIT 
 

09. hétfő 
10. kedd 
11. szerda 

osztályozó vizsgák 
 

tantestület 

20. péntek I. félév vége  igazgató, helyettesek, 
tantestület 

20. péntek 
 

osztályozó értekezlet 
alsó+felső 
(rövidített órák) 

vezetőség, tantestület 

21. szombat Általános felvételi eljárás kezdete 
központi írásbeli vizsga 

 

23. hétfő 14 óra kibővített vezetőségi értekezlet 

munkaközösség-vezetők 
félévet értékelő megbeszélése 
félévi beszámolók leadása 

vezetőség 

31. pótló központi írásbeli felvételi 
vizsga 

 

27. péntek értesítés a félévi eredményekről osztályfőnökök 

30. hétfő Tantestületi értekezlet 14 óra 

Február 

1-3. leendő elsősök névsorának 
összegyűjtése 

alsós helyettes 

10. A központi írásbeli felvételi 
vizsgát szervező intézmények 
értesítik az írásbeli eredményéről 
a tanulókat. 

osztályfőnökök, 
 

1-2. szerda-csütörtök 
6-7.hétfő-kedd 

szülői értekezletek: 
 
8. évfolyam         01. szerda 
1. évfolyam +E oszt.+SNI4-8. 
01. szerda   
    
2. és 5. évfolyam     02. csüt.  
3. és 6. évfolyam     06. hétfő. 
4. és 7. évfolyam 07. kedd 
 
 
8. évfolyam központi írásbeli 
eredmények figyelembe 
vételével a továbbtanulási 
lehetőségek megbeszélése + 
tájékoztatás a felvételi lapok 
aláírása 
 

osztályfőnökök 
 
 
Kezdés: 
alsó 17:00 óra 
 
felső 18:00 
Alapítványi 1%-hoz 
kapcsolódó nyomtatványok 
kiosztás 

9. csütörtök Farsang délelőtt 



   
 

   
 

 
15. kedd 

Az osztályfőnökök leadják a 
felvételi jelentkezési lapokat a 
felsős igazgatóhelyettesnek.  

8. évfolyam osztályfőnökei 
felsős helyettes  

15-17.  
(szerda-péntek) 

Egészségnapok Öko-csoport 
 
 
 

22.  Felvételi jelentkezési lapok 
továbbítása 

felsős helyettes, 8. évfolyam 
osztályfőnökei 

?  
Alsós Sportverseny-tűzharc 
(tankerületi verseny) 

 
3-4.o Pászti Éva 

? Zrínyi matematika verseny reál munkaközösség 

február 27- március 14. középfokú szóbeli meghallgatások  

20-23. 
Hétfő: Iskola út 
Kedd: Tabán 
Szerda: Park út 
Csütörtök: Hevesy 

nyílt 1-2. óra  tantestület 

Március 

2. hét Alsós Ki mit tud? alsós helyettes, 
munkaközösség vezetők 

 Óvoda-iskola átmenet: 
Nagycsoportosok ellátogatnak 
a Park útra 

 

 Fekete István 
természetismereti verseny és 
6. évfolyamos angol verseny 

angol nyelv munkaközösség 
reál munkaközösség 

6-10. „PÉNZ7” pénzügyi és 
vállalkozói témahét 

Tóth-Sebes Péter 

14. kedd megemlékezés az 
1848/49-es forradalom 
és  
szabadságharcról 

 

17. A középfokú iskola eddig az 
időpontig nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők ideiglenes felvételi 
jegyzékét. 

 

? Tankerületi Kézilabda 
torna – lány 

5-8. o Sportcsarnok 
Horváth Zoltán 

21-22. A tanulói adatlapok 
módosításának lehetősége. 
 

felsős helyettes. 8. évfolyam 
osztályfőnökei 

27-31. Digitális Témahét  



   
 

   
 

Április 

 Informatika verseny Tóth-Sebes Péter 

11. kedd Versünnep magyar nyelvi munkacsoport 

14-19. Tavaszi szünet  

20. 
 

Szünet utáni első tanítási nap  

04.21-22. elsősök beiratkozása alsós helyettes 

04.25-29. Fenntarthatósági témahét  

? Vers- és prózamondó verseny - 
Domony 

magyar tanárok, tanítók 

? Tankerületi történelem verseny - 
Iklad 

történelem tanárok 

28. péntek értesítés kiküldése a gyengén 
teljesítő tanulóknak 

helyettesek 
osztályfőnökök 
 

28.  középfokú iskolák megküldik a 
felvételi eredményeit 

 

Május 

2. kedd kiértesítés osztályozó vizsgára  

2. kedd fogadó óra 17 óra tantestület 

? Reformkori művelődéstörténeti 
verseny 

Sándor-Kis Anita 

? Tankerületi Néptáncverseny 
Hévízgyörk 

1-8.o 

? Tankerületi pedagógiai nap 
igazgatói szünet 4. 

 

 OKÉV matematika-szövegértés 
 

8. évfolyam 

 Tanulmányi kirándulás – 
évfolyamonként 1-7. évfolyam 
 

 

 OKÉV idegennyelvi-
természettudományos 
 

8. évfolyam 

 OKÉV idegennyelvi-
természettudományos 
 

6. évfolyam 

22. hétfő Értekezlet: osztályozó vizsgáról 14 óra 

 OKÉV matematika-szövegértés 
 

6. évfolyam 

 Tanulmányi kirándulás 8. 
évfolyam 

 
 

23-25. kedd-csütörtök Szintfelmérők 4. évfolyamon 
24. angol 

alsós helyettes 
negyedikes osztálytanítók 
 



   
 

   
 

Június 

1. csütörtök Diákgála DÖNK, tantestület 

2./5. ? Nemzeti összetartozás napja Sándor-Kis Anita 

6-8. kedd-csütörtök Osztályozó vizsgák helyettesek, tantestület 

9. péntek év végi beszámolók leadása 
 

munkaközösség-vezetők, 
felelősök 
 

 Ballagás 7. évfolyam, tantestület 
14. kedd Gyereknap  

Igazgatói szünet 
 

15. csütörtök NETFIT mérés eredményeinek 
feltöltése 

testnevelők 

15. csütörtök 
 
        
8 óra               

Tanítás nélküli munkanap 
 
 
osztályozó értekezlet 
 
bizonyítványok, anyakönyvek 
átvétele 
 
 

DÖNK, tantestület 
 
 
vezetőség 

16. 
 
 
 
17. és 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 

bizonyítványok, anyakönyvek 
írása 
(E-KRÉTA törzslapja alapján!) 
 
bizonyítványok, 
anyakönyvek leadása 

osztályfőnökök, vezetőség 

21. kedd 18.00 tanévzáró ünnepély, 
bizonyítványosztás 

6. évfolyam 
vezetőség, osztályfőnökök 

21-23.  Beiratkozás a középfokú 
iskolákba 

 

23. péntek 9.00 óra tanévzáró értekezlet 
nyugdíjas búcsúztató 

igazgató, tantestület 

26. hétfő javítóvizsga feladatainak 
leadása 

szaktanárok 



   
 

   
 

26-30. tanmenetek korrekciója 
leltározás, szertárak 
rendbetétele, 
szakmai csoportok értekezése, 
lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók 
kigyűjtése 
épületbejárások 
csapatépítő programok 

tantestület, vezetőség, 

Augusztus 

22-24. 
 

javítóvizsga  helyettesek, tantestület 

 

 

 


