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REMIGIUS Általános Iskola 

2022/2023-as tanév 

 

A 2022/2023. tanévben a tanítási napok száma: 183 nap  

A tanév kezdő napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 

A tanév záró napja: 2023. június 16. (péntek) 

A tanév első féléve:         2022. január 20-ig (péntek) tart 

Félévi értesítők kiadása:   2022. január 27-ig (péntek) osztályfőnöki órák keretében. 

 

A szünetek időtartama: 

 

Őszi szünet időpontja: -   

 

Téli szünet időpontja: 2022. december 22-től 2023. január 8-ig  

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 9. (hétfő) 

 

Tavaszi szünet időpontja: 2023. április 6-tól 2023. április 11-ig 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda) 

 A szünet utáni első tanítási nap:  2023. április 12. (szerda) 

 

Hivatalos ünnepek (munkaszüneti napok), melyek nem szünetre esnek 

2023. március 15. (szerda) Nemzeti ünnep 

2023. május 1. (hétfő) Munka ünnepe 

2023. május 29. (hétfő) Pünkösd  

 

Tanítás nélküli munkanapok száma: 4 nap 

2022. november 2. (szerda) – Pályaorientációs nap  

2022. november 3-4 (csütörtök-péntek) – a tanulóknak tanítási szünet  

2023. május 26. (péntek) DÖK nap – Gyerek Nap 

 

 

A módosított dátumok dőlten szerepelnek. A munkaterv további része változatlan marad! 

A munkaterv módosításai a fenntartó jóváhagyásával és a nevelőtestület egyetértésével 

készült! 
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Témanap és témahetek: 

 

2022. szeptember 30. - Magyar Diáksport Napja 

2023. március 6-10. között - „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

2023. március 27-31. között - Digitális témahét 

2023. április 24-28. között - Fenntarthatósági Témahét 

 

Iskolai rendezvények 

 

Időpont Ünnepség 

2022. augusztus 26. 9:00 Tantestületi értekezlet 

2022. augusztus 28. 

14:00 

Családi nap - Tanévnyitó 

2022. augusztus 29. 9:00 Tanévnyitó értekezlet 

2022. szeptember 30. Magyar Diáksport Napja 

(témanap) 

2022. október 1. A zene világnapja / 

 

 

 

 

Az idősek világnapja 

2022. október 4. Állatok világnapja 

2022. október 6.  Aradi vértanúk emléknapja 

2022. október 24.  Iskolai megemlékezés az 

1956. évi forradalomról és 

szabadságharcról  

2022. november 14. A magyar nyelv ünnepe 

(november 13.) 

2022. december 6. Mikulás 

2022. december 19.  Iskolai karácsonyi ünnepség 

2023. január 23. Megemlékezés a Magyar 

Kultúra napján (január 22.) 

2023. február 24. Iskolai farsang 
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2023. március 6-10. Pénz7 pénzügyi és 

vállalkozói témahét 

2023. március 14.  Iskolai megemlékezés az 

1848/49. évi forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

(március 15.) 

2023. március 22. A víz világnapja  

2023. március 27-31. Digitális Témahét 

2023. április 11. A magyar költészet napja  

2023. április 22. A Föld napja  

2023. április 24-28. Fenntarthatósági Témahét 

2023. június 3.  Megemlékezés a Nemzeti 

Összetartozás Napján  

Trianoni megemlékezés 

(június 4.) 

2023. június 17. 14.00  Ballagási és tanévzáró 

ünnepség – Családi nap 

 

Országos és helyi mérések rendje 

 

 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. osztályos tanulók számára: 

Felelős: Tamás Katalin és Ihász Norbert osztályfőnök 

 

2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között, az intézmény vezetője által meghatározott 

napon kell elvégezni: 2022. október 3. 

2022. október 17-ig.: A méréshez szükséges adatok elküldése a Hivatalnak.  

A mérést a Hivatal által elkészített digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 

 

 

Országos kompetenciamérés (szövegértési, matematikai, természettudományi) és 

Országos idegen nyelvi mérés: 

 

Felelős: Juhász Tamás intézményvezető-helyettes 
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Bemeneti mérés: 

A mérésben résztvevő osztályok: 

6. osztály      of.: Juhász Tamás 

Mérési napok: 

2022. október 27. (csütörtök) – szövegértés, matematika  

2022. november 7. (hétfő) – természettudomány, angol  

Mérés lebonyolításának az időszaka: 2022. október 24. és 2022. november 11. 

 

8. osztály      of.: Ihász Norbert  

Mérési napok: 

2022. október 14. (péntek) – szövegértés, matematika  

2022. október 19. (szerda) – természettudomány, angol  

2022. szeptember 23-ig.: A méréshez szükséges adatok elküldése a Hivatalnak.  

Mérés lebonyolításának az időszaka: 2022. október 10. és 2022. október 21. 

A lezáráshoz kapcsolódó adatokat 2022. december 9-ig kell megküldeni a Hivatalnak. 

 

Kimeneti mérés: 

A mérésben résztvevő osztályok: 

6. osztály    of.: Juhász Tamás 

Mérési napok: 

2023. …………... (csütörtök) – szövegértés, matematika  

2023. ……………(hétfő) – természettudomány, angol  

 

7.osztály (egyéni munkarendes tanulónk van) 

Mérési napok: 

2023. …………... (csütörtök) – szövegértés, matematika 

2023. ……………(hétfő) – természettudomány, angol  

 

8. osztály     of.: Ihász Norbert  

Mérési napok: 

2023. ……………. (péntek) – szövegértés, matematika 

2023. ……………. (szerda) – természettudomány, angol  

2022. november 30-ig.: A méréshez szükséges adatok elküldése a Hivatalnak. 

Mérés lebonyolításának az időszaka: 2023. március 6. és 2023. június 9. 

A lezáráshoz kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig kell megküldeni a Hivatalnak. 
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A méréseket a megadott időszakokon belül kell lebonyolítani. A mérési napok sorrendje és 

pontos dátuma nem kötött, azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője 

határozza meg. A méréseken az érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. Az egyik 

mérési napon a szövegértés mérést és a matematika mérést kell elvégezni. A másik napon a 

természettudományi mérést és az idegen nyelvi mérést kell elvégezni. 

A méréseket a Hivatal által elkészített digitális mérőeszközök alkalmazásával kell 

lebonyolítani. 

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel 

teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és testnevelés órák kivételével 

számukra nem szervezhető. 

 

 

Kísérleti kompetencia mérés (szövegértés, matematika) 

Felelős: Juhász Tamás intézményvezető-helyettes 

 

Bemeneti mérés: 

A mérésben résztvevő osztályok: 

4. osztály 2022. november 15. (kedd)       of.: Ardainé File Edit 

5. osztály 2022. november 21. (hétfő)    of.: Dósa Dorottya  

2022. szeptember 23-ig.: A méréshez szükséges adatok elküldése a Hivatalnak.  

Mérés lebonyolításának az időszaka: 2022. november 14. és 2022. november 30. 

A lezáráshoz kapcsolódó adatokat 2022. december 9-ig kell megküldeni a Hivatalnak. 

 

 

Kimeneti mérés: 

A mérésben résztvevő osztályok: 

4. osztály 2023. ……… (kedd)    of.: Ardainé File Edit 

5. osztály 2023. ……… (hétfő)    of.: Dósa Dorottya  

2022. november 30-ig.: A méréshez szükséges adatok elküldése a Hivatalnak. 

Mérés lebonyolításának az időszaka: 2023. március 6. és 2023. június 9. 

A lezáráshoz kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig kell megküldeni a Hivatalnak. 
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A méréseket a megadott időszakokon belül kell lebonyolítani. A mérési napok sorrendje és 

pontos dátuma nem kötött, azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője 

határozza meg. A méréseken az érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt. 

A méréseket a Hivatal által elkészített digitális mérőeszközök alkalmazásával kell 

lebonyolítani. 

 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT) 

2023. jan. 9. és 2023. máj. 12. között  Felelős: Ihász Norbert  

 

Érintett osztályok: Felső tagozat-5.; 6.; 8. osztályok 

2022. október 14-ig: A mérés ütemtervének elkészítése 

2023. június 15-ig: A mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT informatikai rendszerébe. 

2023. június 15.: Írásbeli beszámoló készítése az eredményekről. 

 

Osztályozó vizsgák     Felelős: Tamás Katalin  

2022. dec. 7.: Jelentkezési határidő félévi osztályozó vizsgára  

2023. jan. 10-20.: Félévi osztályozó vizsga 

2023. május 3.: Jelentkezési határidő év végi osztályozó vizsgára 

2023. jún. 1-13.: Év végi osztályozó vizsga 

 

 

Javítóvizsgák:                         Felelős: Tamás Katalin 

2023. aug. 24.: Év végi elégtelen osztályzat esetén 

 

Sportkörök a 2022/2023-as tanévben 

 

A Diákönkormányzattal a tavalyi tanévben egyeztetve, két sportkört indítunk.  

Az alsó tagozatosoknak a KMT (Komplex Mozgásterápia) tornát. Heti rendszerességgel, 

1X45 percben, kedden délután 15:00-15:45-ig.  

Felelős és vezeti: Ihász Norbert, KMT tréner 

 

A gondosan összeállított gyakorlatok során a gyermekek újraélhetik életük korábbi 

mozgásfejlődési szakaszait, miközben az érésben lemaradt területek új „esélyt” kapnak arra, 

hogy a hiányosságokat kiküszöböljék, „felülírják”. Ezek a mozgások a fejlődés során képesek 
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serkenteni az agy, az idegrendszer érését, így tudatos és folyamatos gyakorlásuk révén a 

hiányosságok csökkenhetnek, ami által az iskolai teljesítmény javulhat, a gyermekek mozgása 

összerendezettebbé válik, ügyesebbek, erősebbek lesznek, ezáltal megnövekszik az önbizalmuk 

is. 

Komplex Mozgásterápiával jó eredményeket érhetünk el többek között a következő problémák 

esetén: 

• Tanulási nehézségek, 

• Olvasási nehézségek esetén, 

• Írással kapcsolatos nehézségek, 

• Matematikai nehézségek, 

• Észlelés zavara: látás, hallás, mozgás, tapintás, 

• Figyelem és koncentráció zavarai, 

• Térérzékelés zavara, nehéz tájékozódás, 

• Egyensúly zavarok, tériszony, 

• Befelé csámpázó láb, 

• Lemaradt mozgásfejlődés, 

• Bizonytalan kézdominancia, 

• Finom-motorika fejlesztése, 

• Magatartászavar, 

• Beilleszkedési nehézségek, 

• Szobatisztaság, 

• Szorongás csökkentése, 

• Iskolai eredmények javításában, 

• Önbizalom erősítése.  

 

A másik sportköri foglalkozásra, csütörtökön délutánonként első sorban a felső tagozatosokat 

várjuk. Taekwon-do edzések heti 1X45 percben csütörtökön 15:00-15:45 lesznek. 

Felelős és vezeti: Ihász Norbert, Taekwon-do edző 

 

TAEKWON-DO  - Rúgásokra, ugró rúgásokra, ütésekre, hárításokra épülő jellegzetesen 

látványos koreai harcmodor, pusztakezes önvédelmi és közelharc rendszer, modern küzdő és 

versenysport, mozgásművészet. Mindez szerepelhet meghatározásként, de tartalma jóval több 

ennél. Az igazi Taekwon-do az már harcművészet! Sajátos életforma és viselkedésmód, szigorú 

nevelési rendszer és filozófia is egyben, mely az edzések során önként vállalt fegyelemmel 



9 

párosul. 

Sportköri órák/edzések célja: 

- Ismerkedés az alap gyakorlatokkal, technikákkal és mozdulatokkal, azok hibátlan 

végrehajtásának módjával. 

- Alap rúgások: egyenes, köríves, oldal, hátsó 

- Alap ütések, csapások: egyenes, köríves, ugró 

- Alap hárítások, védések 

- Önvédelem alapjai: szabadulások különböző fogásokból, gurulások, esések 

- Küzdelmi mozgás alapjai, lábmunka 

- Taekwondo gyakorlásához szükséges kondicionális és koordinációs képességek 

valamint az ízületi mozgékonyság fejlesztése. 

 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

Szülői értekezlet   

 

2022. aug. 28. (vasárnap) 15:30 

2023. január 27.(péntek) 17:00                      

2023. április 21. (péntek) 17:00 

2023. jún. 17.(szombat) 15:00 

 

Szükség és igény szerint további időpontokban is tarthat az osztályfőnök szülői értekezletet. 

 

 

Fogadóóra    

Iskolánkban folyamatos a kapcsolattartás a szülőkkel, ezért szükség és igény szerint előzetes 

időpont egyeztetéssel bármikor tarthatnak egyéni fogadóórákat a pedagógusok. 

 

 

Nyílt tanítási napok 

Az osztályfőnökök és a szülők megbeszélése alapján szervezhető egy tanévben egy nyílt tanítási 

nap. 
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Az intézményvezetés ügyeleti rendje 

 

Tamás Katalin 

intézményvezető 

Hétfő             7.30-16.30h 

Kedd 7.30-16.30h  

Péntek 7.30-16.30h 

Juhász Tamás 

intézményvezető-helyettes 

Szerda 8-16h 

Csütörtök 8-16h 

 

Fogadóórát az intézményvezető folyamatosa biztosít, előre egyeztetett időpontban. 

 

 

 

A 2023/2024-es tanév első osztálya iránt érdeklődőknek szervezett programjaink: 

Szülői tájékoztató fórum (csak szülőknek): 

- 2022. november 4. (péntek) 17:30 

- 2022. november 25. (péntek) 17:30 

Ezeken az alkalmakon részt vesz és bemutatjuk a szülőknek a 2022/2023-as tanévben induló 

első osztály osztályfőnökét is. 

 

Iskolanyitogató program (erre a programra várjuk a gyerekeket és a szülőket is): 

- 2022. november 12. (szombat) 10:00 

- 2022. november 19. (szombat) 10:00 

- 2022. november 26. (szombat) 10:00 

- 2022. december 10. (szombat) 10:00 

Ezeken az alkalmakon a 2023/2024-es tanévben induló első osztály tanító nénije tart játékos 

foglalkozást a gyerekeknek, amíg a szülők az intézményvezetővel beszélgetnek. A szülők a 

foglalkozásba is betekinthetnek és megismerkedhetnek a tanító nénivel. 

Iskolai előkészítő foglalkozás (csak gyerekeknek): 

2022. szeptember 19-től hétfőn, vagy kedden délutánonként, heti 1 alkalommal, 50 perces 

foglalkozás a tanév rendjéhez igazodva. 

A 2023/2024-es tanév első osztályába a beiratkozás 2022. március 1-től folyamatosan 

lehetséges. 
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Osztály-és évfolyammegbeszélések  Felelősök: osztályfőnökök 

A tervezetteken kívül amennyiben az osztályfőnök megoldandó problémát, feladatot érzékel az 

osztályával kapcsolatban, tanévente legalább egyszer osztálymegbeszélést hív össze, melyen az 

osztályában tanító kollégák vesznek részt. 

 

A kapcsolattartás folyamatos az osztályfőnökök és a szaktanárok között! Az osztályfőnöknek 

mindent tudnia kell a saját gyerekeiről! 

 

Iskolai közösségek kapcsolattartásának rendje 

 

Feladat Felelős(ök) Időpont 

Nevelőtestületi munkaértekezlet Tamás Katalin 

 

minden második héten pénteken 

16:00 

feladatoktól függően ez változhat 

 

 

Félévzáró értekezlet  Tamás Katalin 2023. január 27. (péntek) 1500 

Tanévzáró értekezlet Tamás Katalin 2023. június 16. (péntek) 900  

Osztályozó értekezletek Tamás Katalin 

Félévi: 2023. jan. 20. (péntek) 1600 

 

Év végi: 2023. jún. 15.(kedd) 1400 

SZMK választmányának és 

igazgatóságnak megbeszélései 

SZMK elnök 

Tamás Katalin 

2022. okt. 3. (hétfő) 1600 

2023. febr. 13. (hétfő) 1600 

Iskolai diákönkormányzat 

megbeszélései 

DÖK patronáló tanár 

DÖK elnök 

 

havonként: hétfő 1430 
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Iskolai diákönkormányzat és az 

igazgatóság megbeszélései 

Tamás Katalin 

DÖK patronáló tanár 

DÖK elnök 

2022. szeptember 21. (szerda) 1430 

2022. március 16. (csütörtök) 1430  

 

 

Veresegyház, 2022. augusztus 31. 

 


