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Az Egri Főegyházmegye mottója a Katolikus Intézményeknek a 2022/2023-as 

tanévben:  

,,A szentmise a család erőforrása.” 

Az iskolánk mottója a 2022/2023-as tanévben:  

„Én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).” 
 
/Ferenc pápa: Amoris laetitia…A szeretet öröme…című enciklikából részlet./ 
 
A Szentmise Jézus Krisztus keresztáldozatának megelevenítése. 
Család (az ószláv cseljad, 'cselédség, háznép' szóból; lat. familia): a szülők, 

gyermekeik és legközelebbi hozzátartozóik közössége, a társadalom és az Egyház alapsejtje. 
 
,,A természetfölötti közösség lelkisége 
314. Arról mindig is beszéltünk, hogy a kegyelem állapotában lévő ember 

szívében ott lakik Isten. Ma azt is elmondhatjuk, hogy a Szentháromság jelen van a 
házassági közösség templomában. Ahogyan ott lakik népének dicséreteiben (vö. 
Zsolt 22,4), úgy bensőségesen ott él a házastársi szeretetben, amely megdicsőíti őt. 
 
315. Az Úr a valóságos és konkrét családban lakik, annak minden szenvedésével, 
küzdelmével, örömével és mindennapos gondjaival együtt. Ha valaki családban él, 
nehéz tettetnie és hazudnia; nem viselhetünk álarcot. Ha a szeretet élteti ezt a 
hitelességet, akkor az Úr uralkodik ott a maga örömével és békéjével. A családi 
szeretet lelkisége ezernyi valós és konkrét gesztusból épül. A közösséget érlelő 
ajándékok és találkozások változatosságában van Isten lakóhelye. Ez az odaadás 
„emberi és isteni értékeket” egyesít,[369] mert telve van Isten szeretetével. A 
házassági lelkiség végső soron a kötelék lelkisége, amelyben az isteni szeretet 
lakozik. 
 
316. Egy jól megélt családi közösség a megszentelődés és a misztikus növekedés 
igazi útja a mindennapi életben; az Istennel való bensőséges egyesülés egyik 
eszköze. Ugyanis a családi élet testvéri és közösségi szükségletei alkalmak arra, 
hogy a szív egyre inkább kitáruljon, és ez egyre teljesebb találkozást tesz lehetővé 
az Úrral. Isten szava mondja, hogy „aki gyűlöli testvérét, az sötétségben van” (1Jn 
2,11), „a halálban marad” (3,14), „nem ismeri az Istent” (4,8). Elődöm, XVI. 
Benedek mondta, hogy „ha becsukjuk a szemünket a felebarát előtt, Isten előtt is 
megvakulunk”,[370] s hogy a szeretet az egyetlen világosság, amely „mindig újra 
megvilágosítja a sötét világot”.[371] „Ha szeretjük egymást, bennünk marad az 
Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk” (1Jn 4,12) - de csakis akkor. Tekintettel 
arra, hogy „az emberi személy veleszületett természete, hogy társas lény”[372] és 
„társas természetének első és eredeti megnyilvánulása a házaspár és a 
család”,[373] a lelkiség a családi közösségben testesül meg. Ezért akikben mély 
lelki vágyak élnek, azoknak nem kell úgy érezniük, hogy a család eltávolít a 
Szentlélek életében való gyarapodástól, hanem olyan adottság, amelyet az Úr 
felhasznál arra, hogy a misztikus egyesülés csúcsaira vigye fel őket. 
 

Imádságban egyesülve a húsvét fényében 
317. Ha a családnak sikerül Krisztusban összegyűlnie, akkor ő összefogja és 

megvilágosítja az egész családi életet. A fájdalmakat és problémákat az Úr 



keresztjével egyesülve élik át, és őt átölelve el tudják elviselni a legnehezebb 
pillanatokat is. A család keserű óráiban olyan egységben vannak az elhagyatott 
Jézussal, amely el tudja kerülni a szakítást. A családok lépésről lépésre elérik, hogy 
„életszentségüket a Szentlélek kegyelmével házaséletükön keresztül valósítják meg, 
részesedve Krisztus keresztjének misztériumában is, amely a nehézségeket és a 
szenvedéseket szeretetáldozattá alakítja”.[374] Másrészt, az öröm, a pihenés és az 
ünnep, sőt még a szexualitás pillanatait is úgy élik meg, mint részesedést Krisztus 
feltámadásának az életteljességéből. A házastársak mindennapos gesztusaikkal 
megjelenítik „azt az isteni teret, amelyben megtapasztalható a feltámadott Úr 
misztikus jelenléte”.[375] 
 
318. A családon belüli imádság kiváltságos eszköz arra, hogy kifejezze és 
megerősítse ezt a húsvéti hitet.[376] Tudjanak találni mindennap néhány percet, 
hogy együtt álljanak az élő Úr előtt, mondják el neki a gondjaikat, imádkozzanak a 
családi szükségletekért, imádkozva valakiért, aki épp akkor nehéz helyzetben van, 
kérjék a segítséget, hogy képesek legyenek szeretni, adjanak hálát az életért és a jó 
dolgokért, kérjék a Szűzanyát, hogy anyai palástjával óvja őket. Egyszerű szavakkal 
kifejezve: ez az imádságos alkalom nagyon jót tesz a családnak. A népi jámborság 
különféle megnyilvánulásai sok család számára a lelkiség kincstárát jelentik. Az 
imádság közösen járt útja a szentmisén való közös részvételben éri a csúcspontját, 
főként vasárnaponként, a pihenés napján. Jézus kopogtat a család ajtaján, hogy 
megossza vele az eucharisztikus vacsorát (vö. Jel 3,20). Ekkor ugyanis a házastársak 
mindig megpecsételhetik a húsvéti szövetséget, amely egyesítette őket, és tükrözik 
azt a szövetséget, amelyet Isten az emberiséggel pecsételt meg a kereszten.[377] Az 
Eucharisztia az újszövetség szentsége, amelyben aktualizálódik Krisztus megváltó 
műve (vö. Lk 22,20). Így megmutatkoznak azok a mély kötelékek, amelyek 
összekapcsolják a házas életet és az Eucharisztiát.[378] Az eucharisztikus táplálék 
erő és ösztönzés ahhoz, hogy a házassági szövetséget minden nap úgy éljék meg, 
mint „család-egyházat”.[379] 
 

A kizárólagos és szabad szeretet lelkisége 
319. A házasságban él annak érzése is, hogy teljesen csak egyvalakihez 

tartoznak. A házastársak elfogadják a kihívást és a vágyat, hogy együtt öregedjenek 
meg és teljenek be napjaik, és ezzel tükrözik Isten hűségét. Ez az egy konkrét 
életstílusra jellemző szilárd elhatározás „a házastársi szeretet szerződésének belső 
követelménye”,[380] mert „aki nem szánja el magát arra, hogy örökre szeressen, 
egyetlen napig is nehezen szerethet őszintén”.[381] Ennek azonban nem volna 
spirituális tartalma, ha pusztán egy rezignáltan megélt törvénynek tekintenék. A szív 
kötődése ez, ahol csak Isten lát (vö. Mt 5,28). Reggelenként, amikor felébrednek, 
megújítják Isten színe előtt ezt a hűségdöntést, bármi történjék is napközben. És 
esténként, amikor aludni térnek, már várják az ébredést, hogy folytassák ezt a 
kalandot, bízva az Úr segítségében. Így a házastárs a párja számára az Úr 
közelségének jele és eszköze, aki nem hagy bennünket egyedül: „Én veletek vagyok 
mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).” 

 
325. A Mester és Szent Pál házasságról szóló szavai (vö. Mt 22,30; 1Kor 7,29-31) 
bele vannak írva - és nem véletlenül - létezésünk végső és definitív dimenziójába, 
amelyet vissza kell hódítanunk. A házastársak így felismerhetik az út értelmét, 
amelyen haladnak. Ugyanis, ahogyan többször említettük e buzdításban, egy család 
sem tökéletes valóság, és nincs készen egyszer s mindenkorra, hanem fokozatosan ki 



kell bontakoztatnia szeretőképességét. Állandó meghívás ez, amely a Szentháromság 
teljes közösségéből, Krisztus és az Egyház csodálatos egységéből, a názáreti Szent 
Család szép közösségéből és abból a szeplőtelen testvériségből fakad, amely az égi 
szentek között létezik. Mindazonáltal a még el nem ért tökéletesség szemlélése 
lehetővé teszi a családként bejárt történeti út viszonylagossá tételét, hogy ne 
követeljünk olyan tökéletességet, szándékbeli tisztaságot és koherenciát a személyek 
közötti kapcsolatoktól, amilyet csak a végérvényes országában lehet majd 
megtalálni. Ezen túlmenően meggátol abban, hogy keményszívű ítéletet mondjunk 
azok fölött, akik nagyfokú törékenység állapotában élnek. Mind arra vagyunk 
hivatottak, hogy elevenen tartsuk a feszültséget olyasvalami felé, ami meghalad 
bennünket és korlátainkat. Minden családnak ebben a szüntelen törekvésben kell 
élnie. Menjünk csak, családok, folytassuk az utat! Amire ígéretet kaptunk, mindig 
több. Ne veszítsük el a reményünket a korlátaink miatt, de ne is mondjunk le a 
szeretet és a közösség teljességének a kereséséről, amelyre ígéretet kaptunk. 
 
 Imádság a Szent Családhoz 
 
Jézus, Mária és József, 
bennetek szemléljük 
az igaz szeretet ragyogását, 
nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. 
 
Názáreti Szent Család, 
tedd a mi családjainkat is 
a közösség helyeivé és az imádság cönákulumaivá, 
az evangélium hiteles iskoláivá 
és kicsiny család-egyházakká. 
 
Názáreti Szent Család, 
a mi családjainkban soha ne kerüljön sor 
erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, 
és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, 
azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. 
 
Názáreti Szent Család, 
add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék 
a család szent és sérthetetlen jellege, 
és Isten terve szerinti szépsége. 
 
Jézus, Mária és József! 
Hallgassatok meg minket, 
és fogadjátok el könyörgésünket! Ámen.” 
 
Kelt Rómában, Szent Péternél, az Irgalmasság Rendkívüli Szentévében, a 2016. 
évben, március 19-én, Szent József főünnepén, pápaságom negyedik évében. 
Ferenc pápa 

 
Forrás: Amoris laetitia…A szeretet öröme…című enciklikából részlet. 

  



Az intézményvezető és helyettesének ügyeleti rendje 

 

Az igazgató vagy a helyettese hétfőtől csütörtökig 7.30 és 16.00 óra között, pénteken 

7.30 és 15.00 között az intézményben tartózkodik. 

 

 

 

 

Tóth Ferenc 

Intézményvezető 

 

Vajdáné Hartman Martina 

Intézményvezető-helyettes 

Hétfő 7.30-16.00  

Kedd 7.30-16.00 7.30-16.00 

Szerda 7.30-16.00  

Csütörtök  7.30-16.00 

Péntek  7.30-15.00 

 

 

Szakköreink az Iskolában 

 

 

Csoport neve összetétele működésének ideje irányító pedagógus 

Sportkör 1. Felsős fiú 5-8. Hétfő 13.45-15.15 Forgács László 

Sportkör 2. Felsős lányok 5-8. Kedd 14.30-16.00 Forgács László 

Sportkör 3. 3-4. osztály Csütörtök 13.45-

15.15 

Kristófné Kiss 

Veronika Fatime 

Diff. 2. oszt.  

korrepetálás, 

tehetséggondozás 

2.osztály Péntek 11.50-12.35 Fehér Lászlóné 

Szakkör 2. osztály Péntek 12.45-13.30 Fehér Lászlóné 

Diff. Matematika  3. osztály Szerda 12.45-13.30 Pajkosné Petrán 

Mónika 

 Diff. magyar 3.osztály Szerda 12.45-13.30 Mack Andrea 

Diff. magyar 4.osztály Kedd 12.45-13.30 Pajkosné Petrán 



Mónika 

Szakkör 4. osztály Szerda 13.45-14.30 Pajkosné Petrán 

Mónika 

Magyar előkészítő 8. oszt. Csütörtök 13.45-

14.30 

Szuhányiné Zsák 

Zsuzsanna 

Magyar szakkör 7. oszt. Kedd 8.00-8.45 Jancsóné Kovács 

Enikő 

Angol előkészítő 8. oszt. Csütörtök 14.40-

15.25 

Bódi Virág 

Matematika 

előkészítő 

8. osztály Péntek 13.45-14.30 Bónáné Sztercsik 

Beáta 

Matematika szakkör 7. osztály Csütörtök 13.45-

14.30 

Bónáné Sztercsik 

Beáta 

T-Dance néptánc 1-8. oszt. Kedd 14.00-15.30 Szuhányiné Zsák 

Zsuzsanna 

T-Dance társastánc 1-8. oszt. Hétfő 14.00-15.30 Szuhányiné Zsák 

Zsuzsanna 

Gyere velem 

játszani! szakkör 

3-4. oszt. Csütörtök 13.45-

14.30 

Mack Andrea 

Magyar diff. 5. osztály Hétfő 13.45-14.30 Jancsóné Kovács 

Enikő 

 

 

 

22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 

a 2022/2023. tanév rendjéről 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), f), 

p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.”  

„Forrás: MAGYAR KÖZLÖNY 2022. évi 128. szám. 

 



A lenti időbeosztás a tantestület módosító határozata alapján változhat. 

 

Tanév: 2022/2023. tanév 

Tanítási év:   Első tanítási napja:  

2022. szeptember 1. (Csütörtök) 

Utolsó tanítási napja: 

2023. június 15. (Csütörtök). 

Tanítási napok száma: száznyolcvanhárom nap. (183) 

Első félév vége: 

 

2023. január 20. 

Félévi értesítő küldése: 

 

2023. január 27. 

 

2. Tanítási szünet a tanítási évben  

 

Szünet  
Szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

Szünet utáni első 

tanítási nap 

őszi szünet  
2022. október 28. 

(péntek) 

2022. november 7. 

(hétfő). 

téli szünet  
2022. december 21. 

(szerda) 

2023. január 3. 

(kedd). 

tavaszi szünet  
2023. április 5. 

(szerda) 

2023. április 12. 

(szerda). 

 

3. Tanítás nélküli munkanapok 

 

22/2022 (VII. 29.) 6. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a 

tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő 

nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában négy, a nappali oktatás 

munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, 

a szakgimnáziumban nyolc, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban négy 

munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből – az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat kivételével – egy tanítás nélküli munkanap 



programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag 

pályaorientációs célra használható fel. 

Sor-

szám 

Esemény / téma Felelős Időpont Résztvevők 

1. 

Nevelési értekezlet. 
Aktuális programok, 
(Oktatás-nevelés rendje; 
Jótékonysági bál, tanév 
következő hónapjainak 
szervező programjainak 
egyeztetése, stb.) 

Tóth Ferenc ig. 
Vajdáné Hartman 
Martina ig. h. 
munkaközösség 
vezetők, 

2022. 10. 15. 
(Szombat) 

Nevelőtestület, 
plébános 

 
Lelkinap megtartva 3 óra 
Adventi 

Katekéták, Tóth 
Ferenc ig. Hitéleti 
munkaközösség 
vezető 

2022. 12. 19-21. 
(Hétfő-szerda) 

Pedagógusok, 
alkalmazottak, 
hittanárok, diákok, 
plébános 

 
Lelkinap megtartva 3 óra 
Nagyböjti 

Tóth Ferenc ig. 
Vajdáné Hartman 
Martina ig. h. 
pedagógusok 

2023. április 3-4. 
(hétfő-kedd) 

Alkalmazottak, 
plébános, 
hittanárok, diákok 

2. 

Nevelési értekezlet,  
Az első negyed évi 
oktatási-nevelési célok 
önellenőrzése, PP, 
HÁZIREND, SZMSZ 
áttekintése, aktuális 
problémák megbeszélése. 
A NAT áttekintése, a 
ped.prog. érintő 
változások megbeszélése, 
koordinálása. A KAPI 
nál megjelent tantervek 
alapján. 

Tóth Ferenc ig. 
Vajdáné Hartman 
Martina ig. h. 
pedagógusok 

2023. április 05. 
(Szerda) 

Alkalmazottak, 
nevelőtestület, 
plébános,  

3. 
Szakmai 
nap/Pályaorientációs nap  

Bónáné Sztercsik 
Beáta 
diákönkormányzat 
Ig. Ig.h. 

2023. május 26. 
péntek 
 

tanulók, 
alkalmazottak, 
plébános 

4. DÖK nap/Gyermeknap/ 

Bónáné Sztercsik 
Beáta 
diákönkormányzat 
Ig. Ig.h. 

2023. június 2. 
péntek 
 

tanulók, 
alkalmazottak, 
plébános 

 

  



Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola 2022/2023. tanév 

ütemterve, tervezete 

/Az iskola vezetősége fenntartja azt a jogot, hogy tanév közben 

módosulhatnak az időpontok aktuális feladatoknak megfelelően./ 

 
 

AUGUSZTUS 

Idő, határidő Feladat Felelős 

08.22. Alakuló értekezlet Ig. 

08.22. Munkavédelmi, balesetvédelmi 

előadás 

Juhász Tamás 

08.23. Munkatervek előkészítése Ig. 

Munkaközösség vezetők; 

DÖK vezető, BECS vezető 

08.24. Lelkinappal összekötött Veni 

Sancte…Sárospatak 4 fő/Virtuális 

Tantestület, Tóth Ferenc, 

Varga József plébános 

08.22-31. Nyári építési és karbantartási 

munkák ellenőrzése, hiányosságok 

pótlása, folyosói dekoráció 

felújítása 

ig. 

ig.h. 

gazdasági vezető 

08.25. Javítóvizsgák Ig.h. Mk.vez. Tantestület 

08.25. Igazgatók értekezlete KAPI Ig. 

08.26. Órarend összeállítása, véglegesítése Ig.h. 

Mk.vez. 

Rendszergazda 

tájékoztatása 

08.26. Tantermek, folyosók dekorálásának 

megújítása 

ŐSZ 

Of.,  

Munkaközösségek 

08.29. Tankönyvosztás Szuhányi Zsák Zsuzsanna 

08.30. Munkatervek véglegesítése Ig., 

Mk.vez., DMSP 

08.30. Tanévnyitó értekezlet Ig.   Ig.h., Plébános 



Munkatervek elfogadása 

 

Mk.vez., DMSP, 

Tantestület, ISz, SzM 

08.30-31. Szerződések, kinevezés-

módosítások elkészítése, munkaköri 

leírások véglegesítése, 

ig. 

gazd.vez. 

08.31. Lelki felkészülés az iskolai évre Tóth Ferenc, Varga József 

pl. előadó. 

08.31. Tanévnyitó ünnepség előkészítése. Ig.h. , Mk.vez. 

Varga József plébános 

  



 
SZEPTEMBER 

Idő, határidő Feladat Felelős 
09.01. Tanévnyitó mise, ünnepség 

(Veni Sancte) 
Ig.h., of., Pedagógusok 
Varga József plébános 

09.01. Napközis – és tanulószobai 
csoport szervezése 
Étkezés felmérése 

Napközis és tanulószoba 
vezető nevelő, osztályf. 
Gazdasági vezető 

09.01. Balesetvédelmi, tűzvédelmi, 
munkavédelmi ismeretek; 
házirend ismertetése, 
DÖK képviselők 
megválasztása 

Of.  

09.01. Ügyeleti rend kialakítása Mk.vez. 
09. hó matematikai – és 

szövegértési képességmérés 

bemeneti 6-8. 

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna 

09. hó Természetismeret bemeneti 

mérés 

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna 

09.02. Beiratkozás a T-Dance 
művészeti oktatására; 

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna 

09.02. Művészeti iskola/Zeneiskola 
elindítása 

Tóth Ferenc/Birkás Ildikó 
képviselő 

09.02. Szakkörök szervezése Of., szakkörvez. 
09.02. Tűz- és bombariadó 

tervezetének frissítése 
Forgács László 

09.02. Szakértői Bizottsági 
szakvéleményeinek 
áttekintése, fejlesztő 
csoportok kialakítása 

Ig.; ig.h. 
Szabó Tímea 
Kovács Imréné 

09.08. Munkaterv (tantestület által 
elfogadott) benyújtása a 
fenntartónak 

Ig. 

09.08. Kisboldogasszony ünnepe/ 
zarándoklat/Mátraverebély-
Szentkút 

ig. h. hittanárok 

09.07.-09.14. Szülői értekezletek 
megszervezése, SZMK 
tisztségviselők újítása 

Of., Ig. 

09.14. Katekézis Varga József, pedagógusok 
09.14. Naplók, nyilvántartások 

megnyitása, törzslapok 
elkészítése 

Ig., ig.h.,  
of. ,csoportvez. 

09.14. Szülő nyilatkozatok 
ellenőrzése, adatvédelmi 
iratok hiányosságok pótlása,  

Ig.h., Mk.vez. 

09.16. Bemeneti mérések 5. 1. Mk. vezetők 



09. 17. Szüreti felvonulás – részvétel 
a községi szintű 
rendezvényen 

Ig. 
Tantestület  
 

09.19. 
(Bejelentés:2022.09.05.) 

Tűz- és bombariadó próba. 
Előtte bejelentése a 
katasztrófavédelem felé. (2 
héttel) 09.10 órakor 

Forgács László 

09. 19. Papír, Őszi vas és 
elektronikai gyűjtés 

DMSP 

09.21. (24) Szent Gellért megemlékezés 
(Katolikus pedagógusok 
védőszentje) Templom közös 
Szentmise 1. órában. 

Ig.h. Plébános 

09.23. Tanmenetek, foglalkozási 
tervek véglegesítése, 
elkészítése, érvényesíttetése 

Ig. 
tantestület 

09.26. 
Népmese napja Óra 
keretében 

Pajkosné P. M. 

09.29. Történelmi megemlékezés a 
pákozdi csata emlékére 
Óra keretében v. iskola rádió 
Túra 1- 3 óra után 

Ig. Ig.h. 
Megemlékezés: 
Lászlóné Mohácsi Alexandra 

09.29. DÖK alakuló ülés DMSP; Ig.h. 
09.29. DÖK-vezető választása, 

tisztújítások 
Bónáné Sztercsik Beáta.-
DMSP 

09. hó Közösségi Fórum Összevont 
szülői értekezlet 
Vírushelyzettől függ) 

Ig. Osztályfőnökök 

09.30. Tantermek, folyosók 
dekorálásának megújítása 
ŐSZ 

Of.,  
Munkaközösségek 

09.01-30. Logopédiai fejlesztésre 
szoruló tanulók felmérése, 
 mérése 

Tantestület,  
logopédus 

09. hó 
Munkavédelmi képviselők 
képzése EKIF 

Forgács László 

09.hó 1. évfolyamos tanulók 
felmérése 

Ig.,  
Fehér Lászlóné 

09. hó 
09.hó 

SZMK alakuló ülése, 
SZMK-elnök választása- 
munkaterv elfogadása 

Ig. 
ISz. elnöke 

09.hó Iskolaszék alakuló ülése – 
munkaterv elfogadása 

Ig.,  
ISZ elnöke 

 
  



OKTÓBER 
Idő, határidő Feladat Felelős 

10.01. Szombat KIR Október 1 statisztikai 
jelentés elkészítése 

Ig., Ig.h. Gazd.vez. Isk.titk. 

10.01. Nagymarosi ifjúsági 
találkozó 

Ig.; Ig.h. Hittanárok 

10.05. (Október 27-re) Pályaválasztási szülői 
értekezlethez meghívni a 
középiskolákat. 

Ig. Oszt.f. Isk.titk. (8.oszt.f.) 

10.03-07. Könyvtári hét (Községi Könyvtár) 
10.06. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról  
5.o. 
Jancsóné Kovács Enikő 

10.07-08. A gyenge teljesítményt 
nyújtó tanulók szüleinek 
írásbeli tájékoztatása 
Fogadóórára való előzetes 
behívás. 

 Of. szaktanárok, iskola titkár 

10.10. KIR Statisztika továbbítása 
fenntartónak 

Ig.,igh., 
gazdasági vez.-iskolatitkár 

10.14. (12.) 1.o. alapkészségek felmérése. 
Az óvodai jelzés, vagy év 
eleje óta tapasztalt, 
fejlesztésre szoruló tanulók 
létszáma. (Név, szül. lakhely. 
stb.) Leadni az igazgatónak! 
)Dec.09-ig elvégezni a 
meghatározott vizsgálatokat 
a tanulókkal.) 

Kovács Adrienn 
 

10.12. DIFER jelentés ig.; ig.h. 
10. 14.  EKIF Igazgatói értekezlet 

Eger 
Tóth Ferenc ig. 

10.19. Fogadóóra Tantestület 
10.19. Katekézis havi 1 alkalommal Iskolalelkész, ig. 

pedagógusok 
10.20. Anyanyelvi- és 

nyelvhelyességi vetélkedő 
/területi/ 

Jancsóné Kovács Enikő; 
Szuhányiné Zsák Zsuzsannas 

10.27.  Pályaválasztási szülői 
értekezlet 

Ig. Oszt.f. Isk.titk. (8.oszt.f.) 

   
10.21. péntek Nemzeti ünnep- okt. 23.

 16.00 
7.o. Bódi Virág 

10.22. (31-ig.) Pályaválasztási 
előkészületek, szülők 
tájékoztatása 

Lászlóné Mohácsi Alexandra 

10.31. Honvédelmi Intézkedési terv 
vizsgálata, javítása 

Ig.  

10.31. 7. évfolyamra járó diákok 
szüleinek tájékoztatása a 

Bódi Virág 



továbbtanulásról. 
Amennyiben vita van, akkor 
a Gyám felé kell jelezni. 
Nyilatkozatok aláíratása. 

10. hó Továbbképzés 
pedagógusoknak helyben 

KAPI helyben továbbképzés 
Ezen a napon nincs étkezés 

10. hó Szerdák Rózsafüzér imádság 
(Templom) 
,,Egymillió gyermek 
imádkozza a rózsafüzért!” 
Rózsafüzér készítő verseny 
meghirdetése. 

hittanárok 

10.hó 6.7.8. oszt. Rendőrségi 
előadás 1. óra (Szerda) 
DADA 

Of. Ig.h. 

10.hó második fele Alapítványi SZMK szülői 
értekezlet, rendkívüli 
helyzetre tekintettel, 
megbeszélés 

Gellénné Rezsnyák Erika, 
Ig., ig.h. 

10.hó utolsó harmada Szülői értekezlet-alapítványi 
báli előkészületek 

Of., SZMK-s szülők 
Gelléné Rezsnyák Erika 

10.28. Mindenszentek, halottak 
napjáról való megemlékezés 

hittanár 8. oszt. 

 
  



NOVEMBER 
Idő, határidő Feladat Felelős 

11.16. Katekézis havi 1 alkalommal Iskolalelkész, ig. 
pedagógusok 

11.01-19. Jótékonysági bál 
előkészítése, koordinálása. 
Csak ha megszervezésre 
kerül! 

Ig., 
Tantestület 
 

11.19. Jótékonysági bál Szmk., Gelléné Rezsnyák 
Erika 

11.14-18. Adományok kérése (A 
jótékonysági bál elmaradása 
esetén.) 

Ig., ig.h.,  
Iskoláról egy bemutató film 
készítése. 

11.25. Folyosói dekoráció-advent,  Munkaközösségek 
11.27. 1. adventi gyertyagyújtás 

Templom 
Osztályfőnökök, hittanárok 
Varga József plébános  

11.27. A leendő elsőáldozók, 
bérmálkozók bemutatása a 
templomban 

katekéták 

 
  



DECEMBER 
Idő, határidő Feladat Felelős 

12.01-02. A gyenge teljesítményt 
nyújtó tanulók szüleinek 
írásbeli tájékoztatása 
Fogadóórára való előzetes 
behívás. 

 Of. 

12.02. Jelentkezés központi írásbeli 
felvételire 

Lászlóné Mohácsi Alexandra 

12.05. Mikulás-alsó-felső tagozaton 
vendég előadó hívása 
Osztálykeret 

Of. munkaközösség vezetők, 
ig.h. 
Bódi Virág Karitasz –  
DÖK 

12.05. Adventi gyertyagyújtás 2. Varga József pléb, hittanárok 
12.09. 1.o. alapkészségek felmérése. 

Az óvodai jelzés, vagy év 
eleje óta tapasztalt, 
fejlesztésre szoruló tanulók 
vizsgálatának elvégzése az 
előre meghatározott 
tanulókkal. 

Kovács Adrienn 

12.12. Adventi gyertyagyújtás 3. Varga József plébános 
hitoktatók 

12.14. Fogadóóra időpontfoglalásra Tantestület 
12.12-14. Brenner napi 

megemlékezés/Brenner hét 
Katekéták 

12.16. 
12.20. Mozi 

Iskolai karácsony, –
karácsonyi Karitasz 
Forintos” börze – karácsony 
(ruha, játék, könyv, édesség) 
A Karitasz segítése tartós 
élelmiszerek vásárlásával 
Karácsonyi ajándékozás az 
osztályoknak, MOZI 

Bónáné Sztercsik Beáta, 
Bódi Virág 
Szívesség csere, 
DÖK 
CSALÁDOK 
 

12.18. Községi karácsonyi ünnepség Ig.;4. oszt. Pajkosné Petrán 
Mónika 

12.19. Advent 4. vasárnapja,  Varga József plébános 
hittanárok 

12.21. Katekézis havi 1 alkalommal, 
Lelkinap 

Iskolalelkész, ig. 
pedagógusok 

12.21. Lelkinap (Iskolai Nyiltnap) Ig. , ig.h., Of. 
12.25 Ünnepi Szentmise, 

karácsonyi ünnepség, 
pásztorjáték 

Pajkosné Petrán Mónika 
A vírushelyzettől függően 
online 

12.01-20. Jelentkezés országos és 
megyei versenyekre 

Tantestület, szaktanárok 

12. hó Középiskolai nyílt napok 
látogatása-8.o. 

Lászlóné Mohácsi Alexandra 

  



JANUÁR 
Idő, határidő Feladat Felelős 

01.06. Templom Vízkereszt ig. igh. pedagógusok, tanulók 
01.06. Folyosói dekoráció- farsang Munkaközösségek 
01.09. Félévi mérések, értékelés 

előkészítése  
munkaköz.-vezető 
 

01.09-05. 12. NETFIT mérés 
megszervezése, lebonyolítása 
folyamatosan. 

Forgács László 

01.13. Félévi felmérések 
lebonyolítása  

Tantestület 

01.17-19. Osztályozó vizsgák ig. ig.h. isk.titk. 
01.19. EKIF Iskolai gazdasági 

vezetők értekezlete 
Gazd. vez. 

01.18. szerda Osztályozó értekezlet, 
beszámolók elkészítése 

Ig., 
Nevelőtestület 

01.20. Tanítási év első félév vége Nevelőtestület 
01.21. Általános felvételi eljárás 

kezdete 
Ig. Bónáné Sztercsik Beáta 

01.21. 10 óra Központi írásbeli felvételi 
vizsga 

Ig., Bónáné Sztercsik Beáta 

01.26. Aranyszáj szép olvasó 
verseny(alsó) helyi 

Fehér Lászlóné  

01.27. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 
01.hó Nyári hittanos tábor 

szervezése -  
Hittanárok, plébános 

01.hó Katekézis havi 1 alkalommal Iskolalelkész, ig. 
pedagógusok 

 
  



FEBRUÁR 
Idő, határidő Feladat Felelős 

02.02. Gyertyaszentelő 
Boldogasszony Szentmise 

Katekéták 

02.01. szerda Félévi nevelőtestületi 
értekezlet 

Ig. 
Tantestület 

02.04. Félévi mérések összegzése 
- teendők meghatározása 

mkv. 
 

02.09. EKIF Igazgatók értekezlet 
(Eger) 

Ig. 

02.09. „Aranyszáj”Szép olvasó 
területi verseny 

Fehér Lászlóné 
 

02.06-10 Szülői értekezletek Osztályfőnökök 
02.22. Középiskolai jelentkezések 

határideje-jelentkezési lapok 
továbbítása 

Ig., 
Lászlóné Mohácsi Alexandra 

02.10. Karnevál DÖK, SZMK; 8. osztály 
nyitó tánc 

02.21. hó Leendő elsőosztályosok 
szüleinek tájékoztatása az 
iskolában. Bemutatása az 
intézménynek. 

Ig., ig.h., 
Alsós mk. vez. 
Tk.felelős 

02.22. Hamvazószerda, templom 
Szentmise 

ig. ig.h. Isk.lelkész, 
tantestület,  

02.27-03.14. A szóbeli meghallgatások az 
általános felvételi eljárás 
keretében. 

Tanulók, Of. 

02.28.hó Beiskolázási terv 
előkészítése pedagógusok 
részére. (Fenntartónak 
elküldeni) 

Ig. 

02. hó Igazgatók értekezlete KAPI Tóth Ferenc 
02.hó Katekézis havi 1 alkalommal Iskolalelkész, ig. 

pedagógusok 
02. hó pénteki napok Keresztutak a pénteki 

napokon 
Katekéták 

  



MÁRCIUS 
Idő, határidő Feladat Felelős 

 
03.14. 16.00 óra 

Nemzeti ünnep – összevont 
iskolai és községi ünnepély 

6.o.  
Szuhányiné Zsák Zsuzsanna 

03.21-22. Tanulói adatlapok 
módosítása 

Lászlóné Mohácsi Alexandra 

03.20-24. TEREMTÉSVÉDELMI – 
PROJEKTHÉT 
Projekt órák 

Bónáné Sztercsik Beáta 
DÖK; MRL 

03.20.  vetélkedő DÖK 
03.21. Mézes kóstoló, bemutató Meghívott vendég oszt.f. 
03.22. Egészségnap DÖK/Oszt.f. 
03.23. Nyílt nap (1-3 óra) Tantestület 
03.23. Gyümölcs kóstolás ig.h. nev.test. 
03.24. Gyümölcsoltó 

Boldogasszony ünn. 
Teremtésvédelmi nap. 

ig.h. Of. Tanulók, családok, 
pedagógusok, 

03.24. Solymoskői-hegyi túra  Forgács László 
03. hó pénteki napok Keresztutak a pénteki 

napokon 
Katekéták 

03.hó Katekézis havi 1 alkalommal Iskolalelkész, ig. 
pedagógusok 

 
 
  



ÁPRILIS 

Idő, határidő Feladat Felelős 

04.12-14 Holokauszt áldozatai 

emléknap (Óra keretében) 

Lászlóné Mohácsi Alexandra 

04.13. Óvodai csoportok látogatása 

az 1. osztályban -

foglalkoztató 

Ig.h. Alsós munk.köz.vez. 

 

04.13. Kisokos vetélkedő-területi Alsós munkaközösség 

Pajkosné Petrán Mónika 

04.13. Folyosói dekoráció 

Tavasz, húsvét,  

Munkaközösségek 

04.04. Kedd Lelkinap (Szentmisével) 

munkanap 

Ig., katekéták, 

Varga József plébános 

04. 20-21 Iskolai beiratkozások ideje, 

leendő elsősök beiratkozása 

ig. ig.h. alsós mk. vez. 

04.24-25. A gyenge teljesítményt 

nyújtó tanulók szüleinek 

írásbeli tájékoztatása 

Fogadóórára való előzetes 

behívás. 

 Of. 

04.24-28. Fenntarthatósági témahét Bónáné Sztercsik Beáta 

Munkaközösség vezetők 

04.24. Földnapi vetélkedő  Bónáné Sztercsik Beáta 

04.25-28 Tematikus órák, programok Szakos és tanító 

pedagógusok 

04.26-27. 

(időjárás függvényében) 

Tavaszi hulladékgyűjtés – 1 

napos 

DMSP 

04.28. Településszépítő nap 

/Virágültetés, takarítás 

ig.h. Of. Tanulók, családok, 

pedagógusok, 

04. hó Elsőáldozások, 

bérmálkozások előkészítése 

Hittanárok, Varga József 

plébános 

04.hó Katekézis havi 1 alkalommal Iskolalelkész, ig. ped. 

  



MÁJUS 

Idő, határidő Feladat Felelős 

05.07. Anyák napja a templomban 

Szentmise keretében 

Ig.h. hittanárok 

Mack Andrea 

05.03. Fogadóóra Tantestület 

05. hó matematikai – és szövegértési 

képességmérés kimeneti 6-8. 

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna 

05. hó Természetismeret kimeneti 

mérés 

Szuhányiné Zsák Zsuzsanna 

05.20. Nagymarosi ifjúsági találkozó Hittanárok 

05.26. Gyermeknap/DÖK nap 

 

Ig., DMSP 

ig.h., tantestület; Bónáné 

Sztercsik Beáta 

05.hó. Brenner Kupa Forgács László 

05.hó Tanévzáró DISCO 8.o. 

Vajdáné Hartman Martina 

május vége v. június eleje osztálykirándulások Of. 

05. hó Nyári napközis igény felmérése Mk. vez 

05. hó Katekézis havi 1 alkalommal Iskolalelkész, ig. 

pedagógusok 

  



JÚNIUS 

Idő, határidő Feladat Felelős 

06.01. Pedagógusnapi rendezvény  SZMK 

06.01-02. Nemzeti összetartozás napja Lászlóné Mohácsi 

Alexandra 

06. 02. 

 

Szakmai nap/Pályaorientációs 

nap 

Tanulók, alkalmazottak, 

Bónáné Sztercsik Beáta 

06.07. szerda Tanévzáró mise (Te Deum) 

Eger 

Varga József plébános, 

hitoktatók 

06.06-08. Osztályozó vizsga  ig.h szaktanárok 

06.09. Év végi mérések összegzése, 

leadása 

pedagógusok 

06.12. hétfő Osztályozó értekezlet Ig.; Tantestület 

 

06.15. 

Év végi felmérések  

NETFIT Fizikai állapot 

mérésének feltöltési határideje. 

szaktanárok 

ig. 

Forgács László 

06.15. Intézkedési terv az OKÉV 

mérésre 

Ig. 

06.17. Ballagás, tanévzáró ünnepély Ig., Ig.h.  

Vajdáné Hartman 

Martina 

Bónáné Sztercsik Beáta 

Pajkosné Petrán Mónika 

06.23. péntek Tanévzáró értekezlet Ig., ig.h. 

06.23-ig. Karbantartási munkák, 

szabadságolások előkészítése 

Ig., ig.h.,mkv. 

06.26. hétfő Pedagógus kirándulás Tantestület, iskolai 

dolgozók 

06.hó Katekézis a pedagógusoknak Tantestület, iskola lelkésze 

06.hó Nyári hittanos tábor  

Napközis tábor 07.03-07.07. 

Hittanárok 

Pedagógusok 

 



Az iskolai ütemterv a tanév folyamán a tantestület egyetértésével, módosítási 

határozatával rugalmasan alakítható. 

A tanév folyamán a versenyeket folyamatosan szervezik a szaktanárok. A szülők, gyerekek 

értesítve vannak. A részvételi szándékot, mindig írásbeli nyilatkozat előzi meg. 

Az Ütemtervet a mellékelt jegyzőkönyvben foglalt észrevételekkel az intézmény tantestülete a 

2022. 08. 30-i Tanévnyitó Értekezletén elfogadta. 

 

 

 

Apc, 2022. augusztus 30. 

………………………………………… 

intézményvezető 

 

 


