
Ütemterv 2022-2023 tanév 

Szent János Katolikus Általános Iskola 

 

Augusztus: 

aug. 15. nagyboldogasszonyi ünnepi szentmise 

aug. 24. alakuló értekezlet 

aug. 25. tankönyvek szállítása 

aug. 26. alsós mkv. 

aug.30. 4. évfolyam szülői értekezlet a Szent. Anna épületben 

aug. 31. tanévnyitó tantestületi értekezlet 

aug. 30-ig teremrendezés, adminisztráció, órarendkészítés, e-napló 

  

Szeptember : 

szept. 1. ünnepélyes tanévnyitó, könyvosztás, adminisztráció  

szept. 5-7.  Gyónás a kápolnában 

szept. 11. Veni Sancte 

szept. 12. Iskolabusz, úszás és egyéb szakkörök indulnak 

szept. 15. SZMK értekezlet 

szept. 23. Pályaorientációs nap, adatszolgáltatás az országos digitális mérésekhez 

szept. 26. munkatervek, tanmenetek, anyakönyvek leadása, országos mérés adatszolgáltatás 

szept. 28. Difer mérés adatszolgáltatás 

osztályfőnökök adminisztrációs munkái 

szülői értekezletek 

tanórán kívüli foglalkozások megszervezése, úszásokt. beindítása 

Felelős: Pfendert Zsuzsa igh. 

őszi osztálykirándulások megszervezése: szept.-okt. hónapban 

 

 

 



Október: 

okt. 4. 1.a osztálymise 

okt. 6.  megemlékezés az aradi vértanúkról alsóban osztálykeretben, felsőben rendhagyó 

történelem óra 

Felelős: Minden osztályfőnök 

okt. 9. közös szentmise 

okt.11. 1.b osztálymise 

okt. 15.  Szombat munkanap, Színházi előadás, volt tanulók beszámolója 

okt.18.  2.a osztálymise 

okt. 20. okt.23. megemlékezés 

okt. 25. 2.b osztálymise 

okt. 28. Difer mérés leadás, 5. órában bemutató óra: Szőke Tímea Éva 

okt.29- 

nov. 6. 

Őszi szünet 

a házi szintvizsgák előkészítése: 4. évfolyam matematika-magyar 

(tételek, időpontok, beosztás) 

nyílt napok megszervezése: okt.-nov. hónapban 1-2. órában, 2 napban, minden osztály (szülők 

feliratkoznak a nagy létszámok miatt) 

őszi osztályprogram Felelős: minden osztályfőnök 

 

November: 

nov. 8. 7. oszt. osztálymise 

nov.11. Márton nap: ügyességi játékok, libaterelés, osztályprogram 

Csendben jót tenni! 

nov. 15. 5. oszt. osztálymise 

nov. 19. Jótékonysági bál 

nov. 22. 4.a osztálymise 

nov. 24. adventi vásár. Felelős: minden osztályfőnök 

nov. 25. iskolai 1. adventi gyertya meggyújtása 

nov.29. 4.b osztálymise 



Szent Miklósra készülünk (műsor, ajándék előkészületek)  

                ajándékok: osztályfőnökök 

                műsor: Garajszki László  

 

December: 

dec. 6. 3.b osztálymise 

- Szent Miklós  

- adventi gyűjtés megszervezése 

dec.   alsós lelki nap felelős: Garajszki László, hitoktatók 

dec.  lelki nap alsó tagozat, pedagógusok, szülők 

dec. 13. 6.a, 6.b osztálymise 

dec.  közös szentmise 

dec. 19-20. Óvodások meghívása 

Szülők karácsonya               felelős: minden osztályfőnök 

15:00 1-2. oszt. 

16:00-3-4. oszt. 

iskolai Karácsony 

dec. 21. karácsonyi osztályprogramok, 11:40-ig, utolsó tanítási nap 

közös program a SZERETET HETE: 

műsorral kedveskedünk az óvodásoknak (2. oszt.-3. oszt.) Felelős: 2. oszt. főnökök 

mézeskalácssütés osztálykeretben 

Suliváró szervezése Felelős: Pásztor Zsuzsanna, Jankulár Margit 

 

Január:                  

jan. 3. 4.c osztálymise 

jan.6.  Vízkereszt – közös szentmise 

jan. 5-6. fogadó órák 

jan. 10. 8.a, 8.b osztálymise 

jan. 9-13 -ig  írásbeli szintvizsga 

jan. 24. I. Suliváró 



jan. 20. I. félév zárása, osztályozó értekezlet 11:00 órától alsó tagozat 

jan. 23-27-ig félévi értesítők kiosztása 

jan. 27. félévi tantestületi értekezlet 

 

 Február: 

febr. 3. 10:30 órától szentmise 

12: 30 órától Félévi értekezlet 

részvétel egyházmegyei tanulmányi versenyen 

 közös szentmise 

febr. 10. farsang 14:00-17:00 alsó 

febr. 13-18. Házi tanulmányi versenyek 

febr. 21. II. Suliváró  

febr. 22. Hamvazószerda szentmise 

LÜK verseny iskolai forduló 

 ovisok látogatása az iskolába a beiratkozás előtt, csoportok fogadása 

Felelős: 1.oszt.-os osztályfőnökök                        előkészületek: ajándék 

 

  Március: 

márc.4. 4., 6. évfolyam szóbeli szintvizsga 

márc. 7-8. felsős Nyílt nap 

márc. 9-10. Elsős nyílt nap 

márc. 14. Megemlékezés márc. 15-ről 

márc. 24. és 31. 8. évfolyam szóbeli szintvizsga 

márc. 28.  3.Suliváró 

márc. lelkigyakorlatok Felelős: Garajszki László 

márc. közös szentmise 

márc.31. Misztériumjáték/ zenés áhítat/ Húsvétváró napok – kézműves, tojáskeresés    Felelős: 

minden osztályfőnök 

 LÜK térségi forduló 

 



Április: 

ápr. 3. Húsvéti vásár 

ápr. 4-5. dolgozók lelkigyakorlata 

ápr. 7. Nagypéntek -Tantestületi keresztút 

ápr. 9.  Húsvéti ünnepi szentmise 

ápr. 12. Költészet napi ünnepség 

ápr. 20-21. Elsősök beíratása 

ápr. 24-28. Fenntarthatóság témahét, virágosítás 

 közös szentmise 

 anyák napi előkészületek Felelős: minden osztályfőnök 

 

Május: 

máj. 1-12-ig anyák napi ünnepségek 

máj. 16. koszorúzás, Szent János Labdarúgó Kupa 

máj... nyelvi mérés 

máj...  Nagymaros 4. évfolyam (+ 6. évfolyam) 

máj. Elsőáldozás 

máj... OKÉV mérések 

máj. szülői értekezlet leendő elsős szülőknek 

év végi felmérések 

 közös szentmise 

 

Június: 

jún. 1-ig Év végi mérések 

statisztika: 1-3. évfolyam matematika, magyar 

1. évfolyam: matematika, magyar, környezetismeret 

jún.2. Összetartozás napja 

jún.  betanítók év végi zárás 

jún.  osztályfőnökök év végi zárása 

jún. 8. alsós osztályozó értekezlet 



jún.9.  felsős osztályozó értekezlet 

jún.11. Te Deum 

jún.  osztálykirándulások 

jún. 12-15-ig Szent János hét 

jún. 15. utolsó tanítási nap 

 jún. 17. ballagás, tanévzáró 

jún. 22.  év végi értekezlet 

jún. 26-30-ig színes nyelvi és hittan tábor 

július-aug. révfülöpi , cserkész, szlovák bibliai tábor 

 


