
2022/2023 tanév ütemterve 

Hónap Feladat Időpont 

 

augusztus 

Alakuló értekezlet aug. 22. 

Pótvizsga aug. 25. 

Tanévnyitó értekezlet aug. 31. 9 óra  

Tanévnyitó ünnepély műsorának előkészítése, 

munkaközösségi megbeszélések, az éves feladatok, 

programok megbeszélése, Schultüték elkészítése  

aug. 22-31. 

szeptember 

Tanévnyitó ünnepély lebonyolítása, elsősök köszöntése szept. 1. 

Ügyeleti rend összeállítása 

Tanári és diákügyelet, szemétszedés megszervezése 

szept. első-

második hete, 

órarend 

függvényében 

Szülői ért. 1. oszt. 
szept. 1.     

17.00 óra 

Bizonyítványok összegyűjtése szept. 2. 

Szülői értekezletek 5. oszt. 
szept. 5. 

17 óra 

Szülői értekezletek 8. oszt. 
szept.6. 

17 óra 

Szülői értekezletek alsó-felső szept. 7-9-ig 

Határtalanul program szept. 5-9. 

„Kaffee und Kuchen” – Ismerkedős délután az első 

osztályos szülőkkel 

szept. 15. 

17.00 óra 

Német nyelvű gyermek-folyóiratok megrendelése – igény 

felmérése 

szept. 

Szép füzet verseny meghirdetése szept. 9-ig 

E-naplóban adatok egyeztetése, ellenőrzése, javítása szept. 9. 

Medve matek nevezés szept.17. 

Nevezés a Bolyai csapatversenyre matematikából szept.18. 

Vecsési búcsú – részvétel a körmeneten szept.18. 

Hanti Mirtill: 

A Falu 225 éves iskolája - könyvbemutató 

szept. 19.       

15 óra 

Állateledel gyűjtése állat-menhely számára 
 

Városi sportversenyek szept. 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata           

8. évfolyamon  

szept. 19. és 

okt.10. között 

(digitális 

mérőeszköz) 

Káposztafeszt felvonulás, műsorok szervezése 

  

szept. 24-25.  

Magyar Diáksport Napja szept. 30. 



2022/2023 tanév ütemterve 

(egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek témanap) 

úszás miatt 

áthelyezve 

2023. ápr.14. 

péntek 

Tanmenetek, munkatervek elkészítése szept. 30. 

Tantermek esztétikus dekorálása szept. 30-ig 

Az elhurcolásról, a hadifoglyokról való iskolai szintű 

megemlékezés a felső tagozatosok számára 

szept.27- 

okt.1. 

Diff. kép. naplók kitöltése szept. 30. 

Országos tanulmányi versenyekre, levelezős versenyekre 

jelentkezés 

németes is 

folyamatosan 

október 

Szüreti felvonulás – tánc megtekintése  okt. 1.  

Hadifogolymise a Falusi templomban okt. 2. 

Zrínyi házi verseny okt. 5. 

Az aradi vértanúk emléknapja – isk. 

Városi megemlékezés 

okt. 6. 

1. órában 

Bemeneti mérések 

6.; 8. évf. 

szövegértés-matematika 

term.tud.-első idegen nyelv (angol) 

4.;5. évf. 

szövegértés-matematika 

8. évf.                  

okt. 10-21. 

6. évf.   

okt.24-nov.11 

4-5. 

évf.    nov. 14-

30. (digitális 

mérőeszköz) 

Zrínyi Matematika Verseny Nevezési határidő okt. 11. 

Bolyai csapatverseny matematika megyei forduló okt. 14. 

DIFER felmérés előkészítése okt. 14-ig 

Iskolai ünnepség okt. 23. megünneplésére okt.20. csüt. 

4-5. óra 

Képviselet a városi szintű megemlékezésen koszorúzás okt. 23. 

Vers- és prózaíró pályázat hirdetése okt. 

Temetői séta népismeret órákon (régi sírfeliratok) okt. folyamán 

Tájház megtekintése – alsó és felső tagozaton okt. folyamán 

Az NNÖK olvasókör szervezése okt. 

Népismereti témákban előadás, illetve népismereti órák 

Frühwirth Mihály, a Kulturverein elnökének segítségével - 

Malenkij Robot 

okt. folyamán 

Részvétel a megyei szintű énekversenyen (Biatorbágy) okt. 

Tanítási nap - okt. 31. hétfő ledolgozása október 15. 

(szombat) 



2022/2023 tanév ütemterve 

Őszi szünet 

 

Az őszi szünet elmarad 
A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. 
tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 

utolsó tanítási 

nap okt. 28. 

(péntek.) – 

első tanítási 

nap. 

nov. 7.(hétfő) 

november 

Megemlékezés a két világháború halottairól, mise a Falusi 

Templomban, koszorúzás a Hősök Ligetében-részvétel 

okt. 29. 

Takarékossági világnap (okt.31.) okt. 24-28. 

a novemberi fogadóóra beíratása nov. 8-ig 

Első osztályosok nyílt napja; szakmai megbeszélés az 

óvodapedagógusokkal 

nov. 9. 

Részvétel a Mosolyország Óvoda „Ősz búcsúztató” lámpás 

felvonulásán  

nov. 

Részvétel a Falusi Óvoda Márton napi felvonulásán nov. 11. 

Fogadóórák megtartása A: nov.14-18. 

F: nov.14-15. 

  
Zrínyi Matematika verseny iskolai forduló nov. 21. 

Kézilabda fiú 

Kézilabda lány 

nov.  

nov.  

„Cipősdoboz akció” rászoruló gyerekeknek nov.  gyűjtés 

dec. 1-ig 

Adventi készülődés I. –adventi koszorú készítése  nov. 25. 

péntek 

DIFER befejezése dec. 9-ig 

december 

Karácsonyi szépíró verseny meghirdetése – 

eredményhirdetés 

dec. 1. – dec. 

16.  

Mikulás nap  dec. 6. 

Adventi készülődés II. kézműves foglalkozás  dec. 2. péntek 

A budapesti Hajós Alfréd Kéttannyelvű Iskola országos 

szintű szavalóversenyén való részvétel  

dec. 

Adventi készülődés III. - Adventi műsor   dec. 9. péntek 

18 óra 

Szülők értesítése bukásról  dec. 9-ig 

Adventi készülődés IV. – mézeskalácssütés dec. 12-16. 

Betlehemezés a falusi családoknál  dec.  
Karácsonyi műsor főpróba – Óvodások meghívása dec. 15. 

Karácsonyi műsor dec. 16. 

Tanítás nélküli munkanapok 1-2-3. dec. 19., 20., 

21. 
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Téli szünet  ut. tan. nap 

dec. 16. 

(péntek) – 

első tan. nap  

jan. 9. (hétfő) 

január 

Olvasókör (1) január 

Bekapcsolódás az OÁTV versenyekbe január 

Óvodai foglalkozás megtekintése (Falusi Óvoda) – 

szakmai megbeszél. 

Január 

Írásbeli próba felvételi 

Írásbeli központi felvételi 

jan. 14. 

jan. 21. 

NETFIT jan. 9. és máj. 

12. között 

jún. 15-ig 

feltölteni 

Magyar Kultúra Napja főpróba-óvodások meghívása, 

előadás a szülőknek 

jan.19. 

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról, a vers- és 

prózaíró pályázat eredményeinek kihirdetése  

jan. 20. 

Az első félév vége jan. 20. 

(péntek) 

Félévi osztályozó értekezlet jan. 23. 

(hétfő) 

Jelentkezés a Bendegúz nyelvész versenyre jan. 

A félévi értesítők kiosztása jan. 27. 

(péntek) 

Félévi tantestületi értekezlet – tanítás nélküli munkanap jan. 30. 

(hétfő) 

február 

Szülői értekezletek febr. 6-10. 

Bolyai természettudományi verseny jan.13. 

Olvasókör (2) febr. 

Iskolai Bendegúz magyar nyelvi verseny febr.  

Népismereti előadás az aktuális témákban a 4. 

osztályoknak  

febr.  

Pályaválasztási adatlapok kitöltése, postázása febr.17. 

Részvétel a gyáli német szavalóversenyen febr.   
Farsang felsős febr. 10. 

Farsang alsós febr. 17.  
Zrínyi Matematika verseny megyei forduló febr.17. 

Iskolánk képviselete a Rétes evésen febr. 19. 

ÉMNÖSZ vers-és prózamondó verseny iskolai fordulója febr. 

DSD Pilotprüfung (próbavizsga) febr.  

Sakkverseny folyamatosan  

március 

Tematikus “Pénz7” márc.6-10. 

Kimeneti mérések 

6.;7.;8. évf. 

szövegértés-matematika 

márc. 6. és 

jún. 9. között 
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term.tud.-első idegen nyelv (angol) 

4.;5. évf. (kísérleti) 

szövegértés-matematika 

(digitális 

mérőeszköz) 

ÉMNÖSZ vers-és prózamondó verseny kistérségi 

fordulójának lebonyolítása iskolánkban 

márc.  

Simonyi helyesírási verseny megyei fordulója 

(Biatorbágy) 

márc. 

DSD I. Írásbeli vizsga márc.  

Városi kézilabda verseny (fiúk) márc.  

Városi kézilabda verseny (lányok) márc.  

Olvasókör (3) márc. 

Március 15. – iskolai szintű megemlékezés márc. 14. 

Bolyai természettudományi verseny döntője márc. 

Március 15. - Városi szintű megemlékezés  márc. 15. 

Csipegető márc.6-10. 

Bemutató tanítás a negyedikes szülők részére (német 

nyelvű töri)  

márc.  

Városi Vers-és prózamondó verseny iskolai fordulója  márc.  

Nyílt órák leendő elsős szülők részére 

1-2. óra 

márc. 

Nyílt napok szervezése szülők részére márc. 

Fogadóóra beíratása márc.31. 

április 

Városi vers- és prózamondó verseny ápr. 

Olvasókör (4) ápr.  

DSD szóbeli vizsga ápr.  

Papírgyűjtés ápr. 

Szép füzet verseny lebonyolítása, eredményhirdetés ápr. 

Pályaorientációs nap ápr. 5. szerda 

Tavaszi szünet  ut. nap ápr. 5. 

(szerda) – első 

tan. nap ápr. 

12. (szerda) 

Iskolánk képviselete a Tojásfutáson húsvét hétfő  

Magyar Diáksport Napja 

(egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek témanap) 

szept. 30. 

úszás miatt 

áthelyezve 

2023. ápr.14. 

péntek 

Fogadóórák A: ápr. 17-21. 

F: ápr.17-18. 

Fenntarthatósági Témahét 

Föld Napja  

ápr. 24-28. 

ÉMNÖSZ vers és prózamondó verseny megyei fordulója  ápr. 

Megyei német verseny – felső tagozatosoknak (Isaszeg) .. ápr.  

Ált. isk.-i beiratkozás ápr. 20-21. 

Határtalanul program 
 

május Nemzetiségi  és projekthét máj.  



2022/2023 tanév ütemterve 

Nemzetiségi délután a projekt héten  máj. 

Városi labdarúgó verseny (fiúk)7-8.o. 

                                                  5-6.o. 

máj. 

máj.  

Helytörténeti vetélkedő máj.  

Kitelepítési megemlékezés + iskolai szintű máj.  

Lóti-Futi máj. 

Olvasókör (5) máj.  

Szülők értesítése bukásról máj. 12-ig 

Városi atlétikai versenyek máj.  

Tanulmányi kirándulások (1-3. oszt.) 

Erdei iskola alsó tagozat (4. oszt.) 

máj. 

ÉMNÖSZ vers- és prózamondó verseny országos döntője 

(DNG) 

máj.  

Tájház születésnapja – részvétel + műsor máj.  

Iskolai jutalomkirándulás máj.  

június Felsős tanulmányi kirándulások jún. 

Olvasókör (6) jún.  

Olvasókörös kirándulás jún.  

Év végi osztályozó értekezlet jún. 5. 

hétfő,    8. o. 

jún. 19. hétfő 

Grassalkovich nap  jún. 9. 

(péntek) 

Vecsés újratelepítése – városi megemlékezésen és a 

pedagógusnapon való részvétel  

jún. 14. 

Ballagás  jún. 16. 

(péntek)  11 

óra  

Utolsó tan. nap  jún. 16. 

(péntek) 

Tantestületi szakmai nap 

(Csolnoki Német Nemz. Ált. Isk.) 

jún.  

Bizonyítványok, anyakönyvek lezárása jún.  

E-napló lezárása jún. 

Tanévzáró ünnepély jún. 22. 

csütörtök     

17 óra 

Nyelvi- és nemzetiségi tábor Ausztriában  

Népismereti tábor   

Felsős tábor   

Angol nyelvi tábor 
 

Drámatábor Vecsésen 
 

 


