
Ütemterv a 2022/2023. tanév feladatainak meghatározásához 

 

Dátum nap Esemény Felelős Program 
helyszíne 

2022.08.22. h bútorpakolás ig. iskola 

2022.08.23. k tankönyvpakolás, bútorpakolás ig.h. 
minden pedagógus iskola 

2022.08.24. sz alakuló értekezlet, 
tantestületi kirándulás igazgató Bajna 

2022.08.25. cs 
lelki nap, közös mise 
 
teremrendezés 

igazgató 
 
minden pedagógus 

Ferences 
Gimnázium 

2022.08.26. p 
alsó-felsős mk értekezlet 
 
különbözeti vizsga 

ig.h, minden pedagógus iskola 

2022.08.27 sz    
2022.08.28. v    

2022.08.29. h 

szakmai munkaközösségi 
értekezlet 
 
teremrendezés 

mkv 
 
 
minden pedagógus 

iskola 

2022.08.30. k vezetőségi értekezlet igazgató, ig.h,  
minden mkv iskola 

2022.08.31. sz tanévnyitó értekezlet igazgató iskola 

2022.09.01. cs 

8:00 Veni Sancte  
 
1.tanítási nap 

 
17.00 Egyházmegyei Veni 
Sancte 
 
16.00 1.évf.  szülői értekezlete 

György atya, ig, ig.h., 
Csíkszentmihályi Rita 
7.évf.szolgálat 
 
minden pedagógus, 
8.évf. és ofői 
 
ofők, új szaktanárok 

templom  
 
iskola 
 
Bazilika 
 
 
tanterem 

2022.09.02. p    
2022.09.03. sz    
2022.09.04. v    

2022.09.05. h 

Kisboldogasszony – 
Felsős közös tízperc 
 
Tanmenetek, foglalkozási 
tervek leadása (kivéve a 3. és 
7.évf.tanmenetei)  
önértékelési program leadása 
 
Délutáni  foglalkozások  
rendjének leadása: 
szakkör, korrepetálás, fejlesztő 
foglalkozás, tanulószoba, 
napközi, ügyelet, ebédeltetés, 
tömegsport, énekkar, 
tornaterem és terembeosztás. 
 

káplán 
 
 
ofők, pedagógusok 
 
 
BECS vezető 
 
 
 
ig.h. 
napközis mkv. 
 
 
 
 

nagytornaterem 
 
 
 
 
iskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Termek díszítésének 
ellenőrzése 
 
16.00 2.évf. és 18.00 órakor 
5.évfolyam szülői értekezlete  

alsó – alsós ig.h felső – 
felsős ig.h és szakmai 
mkv 
 
ofők 

 
 
 
tanterem 

2022.09.06. k 18.00 órakor 8. b,c szülői 
értekezlete ofők tanterem 

2022.09.07. sz 16.00 3.évf. és 18.00 6. és 
7.évf. szülői értekezlete ofők tanterem 

2022.09.08. cs 

Kisboldogasszony ünnepe.  
Olvasás világnapja 
 
16.00 4.évfolyam szülői 
értekezlet 
 
Helyzetelemzések, 
munkatervek leadása 

ofők, szaktanárok iskola 

2022.09.09. p 

Tanulói adatok egyeztetése, 
KIR-lista ellenőrzés, 
felmentések, délutáni 
foglalkozásokról állandó kikérők 
leadása 
 
e-naplók, törzskönyvek 
egyeztetése és leadása 

ofők, ig.h. 
 
 
 
 
 
iskolatitkár, ofők, ig.h. 
 

iskola 
 

2022.09.10. sz    
2022.09.11. v    

2022.09.12. h 

Alsós közös tízperc 
Osztálymise 8.a 
 
8.a szülői értekezlet 

káplán 
 
 

nagytornaterem 
kápolna 
 
 

2022.09.13. k    
2022.09.14. sz    

2022.09.15. cs Bolyai matematika versenyre 
jelentkezés reál mkv iskola 

2022.09.16. p 

Nemkatolikusok 
nyilatkozatainak, tömegsport 
alól való felmentések 
leadásának határideje 
 
mk munkaterveinek leadási 
határideje 

ofők, hitoktatók, 
iskolatitkár 
 
 
ig.h., minden mkv 

iskola 

2022.09.17. sz Mindszenty zarándoklat humán mkv Máriaremete 

2022.09.18. v Csobánkai zarándoklat humán mkv, hitoktatók, 
ofők Csobánka 

2022.09.19. h 

Felsős közös tízperc 
Osztálymise 8.b  
 
8. évfolyamos tanulók 
pályaválasztási 
kompetenciáinak mérése 
digitálisan (teljesítési határidő: 
október 14.) 

káplán 
 
 
 
 
felsős ig.h. 
 

nagytornaterem 
kápolna 
 
 
 
iskola, info terem 
 
 



2022.09.20. k Évfolyammise 4. évf. György atya,  templom 
2022.09.21. sz    

2022.09.22. cs 
OKÉV mérés bemeneti 
adatainak megküldése az OH 
felé. 

felsős ig.h iskola 

2022.09.23. p 

Szt Gellért* (09.24.) 
 
Ötödikes avatás, kerti partys 
suli-buli 

1.órát tartó tanárok  
 
DÖK vezető, ofők 

iskola 

2022.09.24. sz    
2022.09.25. v    

2022.09.26. h 

Alsós közös tízperc 
Osztálymise 8.c  
 
Tantestületi értekezlet: 
Alsós, felsős értekezlet: 
- tanulási problémás gyerekek 
- 5.évf. megismerése 
- GYVTT 
- iskolakezdéssel kapcsolatos 
problémák 
- Felsős magatartás-, 
szorgalom jegy javaslat 
táblázatok kiküldése 

káplán 
 
 
 
fejlesztőpedagógus, 
pszichológus, logopédus, 
gyermekvédelmi felelős, 
ofők, minden pedagógus 
igazgató, ig.h, volt 4.évf.-
on és a mostani 5.évf-on 
tanítók 
felsős ig.h 

nagytornaterem 
kápolna 
 
 
 
 
 
 
iskola 
 
 
 
 

2022.09.27. k 
Évfolyammise 3.évf 
 
Gyóntatás 

György atya 
 
hitoktatók, Morlin 
Erzsébet 

templom 

2022.09.28. sz Alsós népdalverseny Dévai Anikó  

2022.09.29. cs 

Magyar népmese napja 
 
 
Délutáni foglalkozások 
ellenőrzési rendjének leadása 
 
Bolyai magyar versenyre 
jelentkezés 

Libárdi Henriett, humán 
mkv 
 
napközis mkv 
 
 
humán mkv 

iskola 

2022.09.30. p 

Zene világnapja  
Felsős népdalverseny 
 
 
 
Magyar Diáksport témanapja 
Napközis csoportközi 
foglalkozás 
 
Óralátogatások rendjének 
leadása 
 
elsőáldozók gyónása 

művészeti mkv, éneket 
tanítók, 
Csíkszentmihályi Rita 
 
 
testnevelés mkv 
napközis mkv 
 
 
minden mkv 
 
hitoktatók, 4.évfolyam 
tanítói, Tolonics Erika 

 
iskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
templom 

2022.10.01. sz elsőáldozás hitoktatók, 4.évfolyam 
tanítói templom 

2022.10.02. v    



2022.10.03. h 

1.tanítás nélküli munkanap – 
EKIF pedagógus konferencia 
 
Felső tagozat: magatartás-, 
szorgalom jegyek 
megbeszélése 

ig. 
 
felsős ig.h  

Esztergom 

2022.10.04. k 

Évfolyammise 2. évfolyam 
 
Állatok világnapja - öko 
 
Szent András váltófutás 5-
6.évfolyam 

György atya 
 
öko mkv 
 
testnevelés mkv 

templom 
 
iskola 
 
 

2022.10.05. sz 
Reál munkaközösség 
értekezlete: Bolyai matematika 
verseny előkészítése 

reál mkv 
 
 

iskola 

2022.10.06. cs 

Aradi vértanúkról 
megemlékezés a reggeli 
tízpercben 
 
KIRSTAT leadása 
 
Diákközgyűlés 
 
Szülői Egyesületi ülés 17.00 

6.a osztály ofője 
 
 
 
ig.h. iskolatitkár 
 
DÖK vezető 
 
SZASZE 

nagytornaterem 
 
 
 
iskola 
 
 
 
 

2022.10.07. p 

Magyarok Nagyasszony 
(10.08.) 
 
Szent András váltófutás 7-8. 
évfolyam 

1.órát tartó tanárok 
 
 
testnevelés mkv 

iskola 
 

2022.10.08. sz    
2022.10.09. v    

2022.10.10. h 

Iskolamise felső tagozat  
 
Felsős értekezlet: 
Szent András Napra készülés  
 
Napközis munkaközösségi 
értekezlet 

György atya 
 
felsős ig.h.  
 
 
napközis mkv 

templom 
 
 
 
 
iskola 
 

2022.10.11. k 
Évfolyammise 1. évfolyam 
 
Zrínyi versenyre jelentkezés 

György atya 
 
reál mkv 

templom 
 
iskola 

2022.10.12. sz 
8.b osztály OKÉV bemeneti 
mérés szövegértés –
matematika 

felsős ig.h és humán-reál 
mkv iskola 

2022.10.13. cs 

8.a és 8.c osztály OKÉV 
bemeneti mérés szövegértés 
–matematika 
 
papírgyűjtés 

felsős ig.h és reál-nyelvi 
mkv 
 
 
öko mkv 

iskola 

2022.10.14. p 

Bolyai matematika verseny 
 
az első osztályosok  
diagnosztizáló felmérése 

reál mkv 
 
Budai Zsófia 

iskola 



2022.10.15. sz Tanítási nap- október 31. 
helyett  iskola 

2022.10.16. v     

2022.10.17. h 

Iskolamise alsó tagozat 
 
 
Alsós értekezlet: 
Reggeli “tízpercek” 
újragondolása 
 
 
 
8.a és 8.c osztály OKÉV 
bemeneti mérés 
természettudomány –
idegennyelv 
 
8.évf.pályaválasztási adatainak 
megküldése az OH-nak 
Megyei Matematika versenyre 
jelentkezés 
 
Bolyai természettudományos 
versenyre jelentkezés 

Dévai Anikó és a 3. 
évfolyam, káplán 
 
alsós igh. 
 
 
 
 
 
felsős ig.h, reál- nyelvi 
mkv 
 
 
 
 
 
reál mkv 
 
 

templom 
 
 
iskola 
 
 
 
 
 
 
iskola 

2022.10.18. k 

Rózsafüzér imádság (Egymillió 
gyermek…) 
Nyelvi munkaközösségi 
értekezlet 

György atya,Garamhegyi 
Edit 
 
nyelvi mkv 

templom 
 
 
iskola 

2022.10.19. sz    

2022.10.20. cs 
8.b osztály OKÉV bemeneti 
mérés természettudomány –
idegennyelv 

felsősig.h, reál- nyelvi 
mkv iskola 

2022.10.21. p 

Megemlékezés október 23-ról 
 
Meghívók kihelyezése alsós 
nyílt napra 

8.évf. és ofői 
 
alsós ig.h. 
 

iskola 

2022.10.22. sz    
2022.10.23. v Nemzeti ünnep    

2022.10.24. h 

Felsős közös tízperc 
Osztálymise 7.b 
 
6.a osztály OKÉV bemeneti 
mérés szövegértés –
matematika 
 
Felsős magatartás-, szorgalom 
jegy javaslat táblázatok 
kiküldése 

káplán 
káplán 
 
felsős ig.h, reál- humán 
mkv 
 
 
felsős ig.h  

nagytornaterem 
kápolna 
 
 
 
iskola 
 
 
 
 
 

2022.10.25. k    

2022.10.26. sz 
Humán mk. megbeszélés: 
novemberi programok 
szervezése 

humán mkv. iskola 



2022.10.27. cs 

6.b osztály OKÉV bemeneti 
mérés szövegértés –
matematika 
 
adminisztráció ellenőrzése, 
e_napló beírásának határideje 
(haladási és osztályozási rész) 

 felsős ig.h, reál- humán 
mkv 
 
 
szakmai mkv 

iskola 

2022.10.28 p 

Napközis csoportközi 
foglalkozás 
 
1.évf.diagnosztizáló 
vizsgálatának beküldése 
 
Alsós nyílt órára jelentkezés 
utolsó napja 

napközis mkv 
 
 
 
 
 
alsós ig.h 

iskola 

2022.10.29 sz     
2022.10.30. v     
2022.10.31. h őszi szünet    

2022.11.01. k őszi szünet - Mindenszentek 
ünnepe    

2022.11.02. sz őszi szünet   

2022.11.03. cs őszi szünet   
2022.11.04. p őszi szünet   
2022.11.05. sz    
2022.11.06. v    

2022.11.07. h 

Őszi szünet után az első 
tanítási nap  
Szent Imre * (11.04.) 
Felsős közös tízperc 
Osztálymise 7.a 
 
6.b osztály OKÉV bemeneti 
mérés természettudomány –
idegennyelv 
 
Felsős értekezlet: 
8.évf.tanulóinak nevelési és 
tanulási problémái, 
Felső tagozat: magatartás-, 
szorgalom jegyek 
megbeszélése 
 
Alsós értekezlet: 
3.évf.tanulóinak nevelési és 
tanulási problémái 

 
 
 
káplán 
káplán 
 
felsős ig.h, reál- nyelvi 
mkv 
 
 
felsős igh és a 8. 
évfolyamon tanítók 
 
 
 
 
 
alsós ig.h és a 
3.évfolyamon tanítók 

 
 
 
nagytornaterem 
kápolna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iskola 

2022.11.08. k 

Nyílt nap a 2.évf. szüleinek 
  
Szent András Magasugrógála 
5-6. évfolyam 

alsós ig.h 
 
Selmeczi Tamás 

iskola 
 

2022.11.09. sz Nyílt nap a 1.évf. szüleinek alsós ig.h iskola 
2022.11.10. cs Nyílt nap a 4.évf. szüleinek alsós ig.h iskola 



 
6.a osztály OKÉV bemeneti 
mérés természettudomány –
idegennyelv 
 
Szent András Magasugrógála 
7-8. évfolyam 

 
felsős ig.h és reál-nyelvi 
mkv 
 
 
testnevelés mkv 
 

2022.11.11. p 

Szent Márton * (11.11.) 
 
Nyílt nap a 3.évf.szüleinek 
 
Márton napi lámpás felvonulás 
 
Területi Bolyai anyanyelvi 
verseny. 
 
Felsős nyílt órára jelentkezés 
utolsó napja 

1.órát tartó tanárok 
 
alsós ig.h  
 
nyelvi mkv, 4.a, 5.b 
 
humán mkv 
 
 
felsős ig.h 
 

iskola 

2022.11.12. sz    
2022.11.13. v    

2022.11.14. h 

Alsós közös tízperc  
Osztálymise 6.b 
 
Nyílt nap a 7-8.évf.szüleinek 
 
4.a osztály OKÉV bemeneti 
mérés szövegértés –
matematika 
 
Magyar nyelv napja- 
szépolvasó verseny 
 
Fogadóóra 

káplán 
káplán 
 
felsős ig.h 
 
felsős ig,h, humán- reál 
mkv 
 
 
humán mkv, Jánosi-
Kádár Boglárka, Csala 
Csilla 
 
minden pedagógus 

nagytornaterem 
kápolna 
 
 
 
 
 
 
iskola 
 

2022.11.15. k Nyílt nap az 5.évf. szüleinek felsős ig.h iskola 
2022.11.16. sz Nyílt nap a 6.évf. szüleinek felsős ig.h iskola 

2022.11.17. cs 

4.b osztály OKÉV bemeneti 
mérés szövegértés –
matematika 
 
Szent András Magasugrógála 
alsósoknak 

felsős ig.h és reál-humán 
mkv 
 
 
Selmeczi Tamás 

iskola 

2022.11.18. p Szent Erzsébet 
 

1.órát tartó tanárok iskola 

2022.11.19. sz    
2022.11.20. v      

2022.11.21. h 

Felsős közös tízperc 
Osztálymise 6.a 
 
4.c osztály OKÉV bemeneti 
mérés szövegértés –
matematika 
 

káplán 
káplán 
 
felsős ig.h, humán- reál 
mkv 
 
 

nagytornaterem 
kápolna 
 
 
 
 
iskola 



Zrínyi matematikaverseny- 
iskolai forduló 
 
leendő 1.évfolyamra hívogató 
plakátok elhelyezése 
óvodákba, templomba 

reál mkv 
 
 
alsós ig.h 
 

 
 
 
 
 
 

2022.11.22. k Meseíró verseny humán mkv, Petrovicsné 
Varga Viki iskola 

2022.11.23. sz Adventi koszorú készítés ofők iskola 

2022.11.24. cs 

5.a osztály OKÉV bemeneti 
mérés szövegértés –
matematika 
 
Az érintett első osztályosok 
diagnosztizáló fejlődés 
vizsgálata 
A tanulók lelki napi 
programjának leadási 
határideje 
Mesemondó verseny 

felsős ig.h, humán- reál 
mkv 
 
 
Budai Zsófia 
 
 
ofők, ig.h 
 
 
humán mkv, Csányi Judit 

iskola 
 
 

2022.11.25. p 

Szent András ünnepe 
 
Iskolamise (alsó-felső külön) 
Szent András Nap 
 
 
1.évfolyam látogatása az 
óvodában, előadásuk 
megtekintése 
 
Szent András Jótékonysági Est 

káplán,plébános 
Csíkszentmihályi Rita 
felsős ig.h. ofők, Anikó, 
2.évf.és 6.évf.ofői 
szolgálat 
 
1.évf. ofői 
 
 
 
SZASZE 

alsó-felső 
templom 
 
 
 
 
 
óvoda 
 
 
 
iskola 

2022.11.26. sz    
2022.11.27. v Advent 1.vasárnapja   

2022.11.28. h 

Roráték kezdete 
 
5.b osztály OKÉV bemeneti 
mérés szövegértés –
matematika 

Felsős magatartás-, szorgalom 
jegy javaslat táblázatok 
kiküldése 

ofők 
 
felsős ig.h, humán- reál 
mkv 
 
 
felsős ig.h 

templom 
 
iskola 
 

2022.11.29. k 
 

  

2022.11.30. sz 
OKÉV mérés kimeneti 
adatainak megküldése az OH 
felé 

felsős ig.h iskola 

2022.12.01. cs    
2022.12.02. p    
2022.12.03. sz    



2022.12.04. v Advent 2.vasárnapja   

2022.12.05. h 

Megyei matematika verseny 
Felső tagozat: magatartás-, 
szorgalom jegyek 
megbeszélése 
Tantestületi értekezlet 

reál mkv 
 
 
felsős ig.h 
 
 
igazgató 

 
iskola 

2022.12.06. k 
Szt. Miklós * (12.06.) 
 
Ajándékozás osztálykeretben 

1.órát tartó tanárok 
 
8.ofői, DÖK tanár 

iskola 

2022.12.07. sz    

2022.12.08. cs 

Szeplőtelen fogantatás* 
 
A bukásra álló tanulók 
szüleinek értesítése. 

1.órát tartó tanárok 
 
ofők iskola 

2022.12.09. p 

Tanulók jelentkezése a 
központi írásbeli felvételi 
vizsgára 
Lucázás 

8.ofők, felsős ig.h 
 
 
2.évf. ofői 

iskola 

2022.12.10. sz    
2022.12.11. v Advent 3.vasárnapja   

2022.12.12. h 
karácsonyi dalok éneklése a 4. 
szünetben (egész héten) 
angolul és németül  

nyelvi mkv 
 

angol terem 
 
 

2022.12.13. k Gyóntatás 
káplán, György atya, 
hitoktatók, Morlin 
Erzsébet 

templom 

2022.12.14. sz    
2022.12.15. cs    

2022.12.16. p Napközis csoportközi 
foglalkozás napközis mkv  iskola 

2022.12.17. sz    
2022.12.18. v Advent 4.vasárnapja   

2022.12.19. h 

Irodalmi teaház: Istenes 
versmondás 

Felsős magatartás-, szorgalom 
jegy javaslat táblázatok 
kiküldése 

humán mkv,Garamhegyi 
Edit 
 
 
felsős ig.h 
 

iskola 

2022.12.20. k    

2022.12.21. sz 

Iskolamise (külön alsó-felső) 
 
 
 
Karácsonyi ünnepség  
3.a alsó templomban 
3.b felső templomban 
betlehemezik 

káplán,György atya 
Csíkszentmihályi Rita, 
Anikó, 
4.-5.évf.ofői szolgálat 
 
alsós igazgatóhelyettes 
és 3.a és 3.b ofői 
 

alsó-felső 
templom 
 
 
 
 
 
 



 
közös karácsonyi ebéd az 
intézmény dolgozóinak 
1.évf. tanulóinak éneke 

 
igazgató 
 
Dévai Anikó 

 
 
ebédlő 
 
 

2022.12.22. cs téli szünet     
2022.12.23. p téli szünet   
2022.12.24. sz    
2022.12.25. v Karácsony    
2022.12.26. h Karácsony   
2022.12.27. k téli szünet    
2022.12.28. sz téli szünet    
2022.12.29. cs téli szünet   
2022.12.30. p téli szünet   
2022.12.31. sz téli szünet    
2023.01.01. v ÚJÉV   
2023.01.02. h téli szünet   

2023.01.03. k 

téli szünet utáni első tanítási 
nap 
Kötelező továbbképzések 
dokumentálásának ellenőrzés 
(március 31-ig) 

 
 
igazgató, gazdasági 
vezető 
 

iskola 

2023.01.04. sz 
Felső tagozat: magatartás-, 
szorgalom jegyek 
megbeszélése 

felsős ig.h iskola 

2023.01.05. cs    

2023.01.06. p 

Iskolamise (alsó-felső külön) 
 
 
Vízkereszt, osztálytermek 
szentelése 
 
Adminisztráció ellenőrzése, 
e napló beírásának határideje 
(haladási és osztályozási rész) 

György atya, káplán, Cs. 
Rita, Dévai Anikó 
2.és 8.évf.ofői szolgálat 
 
 
 
szakmai mkv 
 

templom 
 
 
iskola 

2023.01.07. sz    
2023.01.08. v     

2023.01.09. h 

Felsős közös tízperc 
Osztálymise 5.b 
 
Alsós értekezlet: 
4.évf. tanulóinak nevelési-
tanulási problémái 
 
Felsős értekezlet: 
6.évf.tanulóinak nevelési-
tanulási problémái 
 

káplán 
káplán 
 
alsós ig.h. és a 4.évf.-on 
tanítók 
 
 
felsős ig.h és a 6.évf.-on 
tanítók 
 
 
felsőben testnevelést 
tanítók 

nagytornaterem, 
kápolna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FITTSÉG-mérés (5-8.évf.) 
kezdetének napja, leadási 
határidő június 15. 
 
Tantestületi értekezlet: 
 
Fogadóóra 

 
 
minden pedagógus 

iskola 
 
 
 
 

2023.01.10. k 
Óvónők meghívása az első 
évfolyamra, majd beszélgetés a 
gyerekekről. 

alsós ig.h, óvodavezető 
 
 

iskola 

2023.01.11. sz    
2023.01.12. cs    

2023.01.13. p 

Szöveges értékelés elkészítése 
az 1. és 2.évfolyamon 
 
Bolyai Természettudományi 
verseny 
 
Nyolcadik évfolyam lezárása 

1. és 2. évf.tanítói 
 
 
reál mkv 
 
 
felső tagozatos tanárok 

iskola 

2023.01.14. sz    
2023.01.15. v    

2023.01.16. h 
Szent Margit  
Alsós közös tízperc 
Osztálymise 5.a 

 
káplán 
káplán 

 
nagytornaterem 
kápolna 

2023.01.17.  k Évfolyammise 4. évfolyam György atya templom 
2023.01.18. sz    
2023.01.19. cs    

2023.01.20. p 

Magyar Kultúra Napja  
 
Jegyek zárása 
I.félév vége 
 
adminisztráció ellenőrzése - e-
napló beírásának határideje 
(haladási és osztályozási rész) 

humán mkv, Csala Csilla 
 
 
 
 
felsős ig.h 

iskola 

2023.01.21. sz 
Központi Írásbeli felvételi  
a 6. és 8.évfolyamos 
tanulóknak 

felsős ig.h, 6. 8. évf. ofői középiskola 

2023.01.22. v    

2023.01.23. h 

Felsős reggeli közös tízperc 
Osztálymise 8.b 
 
 
Osztályozó értekezlet - felsős 
 
adminisztráció ellenőrzése, 
e_napló beírás (haladási és 
osztályozási rész) 

káplán 
káplán 
 
felsős ig.h, felsős 
tanárok, a volt 4.évf.-on  
tanítók 
 
alsós igazgatóhelyettes 
 

nagytornaterem, 
kápolna 
 
 
 
 
 
iskola 

2023.01.24. k 
Évfolyammise 3. évfolyam 
 
Osztályozó értekezlet- alsós 

György atya 
 
alsós ig.h, alsóban 
tanítók 

templom 
 
iskola 



2023.01.25. sz Szakmai mk értekezletek: félév 
elemző értékelése szakmai és napközis mkv iskola 

2023.01.26. cs    

2023.01.27. p 
Félévi értesítők kiosztása 
Napközis csoportközi 
foglalkozás 

ofők 
 
napközis mkv 

iskola 

2023.01.28. sz    
2023.01.29 v    

2023.01.30. h 

Alsós közös tízperc 
Osztálymise 8.c 
 
Félévzáró értekezlet 

káplán 
káplán 
 
igazgató 

nagytornaterem 
kápolna 
 
iskola 

2023.01.31. k 

Évfolyammise 2. évfolyam 
Pótló írásbeli felvételi 
 
17.00 Leendő 1.osztályosok 
tájékoztató szülői értekezlete 

György atya 
8.évf.ofői 
 
alsós ig.h 
 

templom 
 
 
iskola 

2023.02.01. sz szülői értekezlet 1.évf.16.00  
 és 8.évf.18.00 

ofők 
 iskola 

2023.02.02. cs szülői értekezlet 4.évf. 16.00  
és 5.évf. 18.00 ofők iskola 

2023.02.03. p    
2023.02.04. sz Szülői Bál SZASZE  
2023.02.05. v    

2023.02.06. h 

Felsős közös tízperc 
Osztálymise 8.a 
 
szülői értekezlet 2.évf. 16.00  
és 6.évf. 18.00 

káplán  
káplán 
 
ofők 

nagytornaterem 
kápolna 
 
iskola 

2023.02.07. k 

Évfolyammise 1. évfolyam 
 
szülői értekezlet 3.évf. 16.00  
és 7.évf. 18.00 

György atya 
 
ofők 

templom 
 
iskola 

2023.02.08. sz    
2023.02.09. cs    

2023.02.10. p 

Központi írásbeli 
eredményeinek hivatalos 
értesítése 
 
Farsangi bál alsó – felső 
Alsós énekkarosok kis 
koncertje 

 
 
 
osztályfőnökök, DÖK 
vezető 
Dévai Anikó, Cs. Rita 

iskola 

2023.02.11. sz    
2023.02.12. v    

2023.02.13. h 

Alsós közös tízperc 
Osztálymise 7.b 
 
Leendő elsős szülőknek 
bemutató órát tartanak a 
leendő tanító nénik  „a” 

káplán 
káplán 
 
 
alsós ig.h 
 

nagytornaterem 
kápolna 
 
iskola 

2023.02.14. k Osztálymise 2.a 
 

György atya 
 

kápolna 
 



Leendő elsős szülőknek 
bemutató órát tartanak a 
leendő tanító nénik  „b” 

 
alsós ig.g 
 

iskola 

2023.02.15. sz 

Leendő elsős szülőknek 
bemutató órát tartanak a 
leendő tanító nénik  „c” 
 
Leendő 1. évfolyamra 
jelentkezők jelentkezési 
lapjának leadási határideje 

alsós ig.h iskola 

2023.02.16. cs    

2023.02.17. p Zrínyi Matematikaverseny  
2.iskolai forduló reál mkv iskola 

2023.02.18. sz    
2023.02.19. v    

2023.02.20. h Felsős közös tízperc 
Osztálymise 7.a 

káplán 
káplán 

nagytornaterem 
iskola 

2023.02.21. k 

4., 6. és 8.évf jelentkezési 
lapjainak beküldése 
 
Digitális OKM KAPI-s helyszíni 
képzés 

felsős ig.h 
 
 
reál mkv 

iskola 

2023.02.22. sz HAMVAZÓSZERDA – 
iskolamise (alsó-felső külön) 

káplán, György atya 
Cs. Rita, Dévai Anikó 
7.és 3.évf.ofői szolgálat 

templom 

2023.02.23. cs    

2022.02.24. p 

A kommunista diktatúra 
áldozatainak emléknapja 
 
Napközis csoportközi 
foglalkozás 

1.órát tartó tanárok 
 
 
napközis mkv 

iskola 

2023.02.25. sz    
2023.02.26. v    

2023.02.27. h 

Alsós közös tízperc 
Osztálymise 6.b 

Felsős magatartás-, szorgalom 
jegy javaslat táblázatok 
kiküldése 

Zrínyi matematika verseny 
területi forduló 

káplán 
káplán 
 
felsős ig.h 
 
 
 
reál mkv 

nagytornaterem 
iskola 
 
 
 
iskola 

2023.02.28. k 

Leendő elsős tanítók 
foglalkozás látogatása az 
óvodában, összekötve egy 
beszélgetéssel a gyermekekről. 

alsós ig.h, leendő 1.évf. 
tanítók 

óvoda 

2023.03.01. sz    

2023.03.02. cs 

Iskolamise (alsó-felső külön)  
 
 
Lelkinap a tanulóknak 

káplán, György atya 
CS. Rita, Dévai Anikó 
6.évf.4.évf.ofői szolgálat 
ofők 

templom 
 
 
iskola 

2023.03.03. p 2.tanítás nélküli munkanap- 
tanárok lelkigyakorlata igazgató  



2023.03.04. sz    
2023.03.05. v     

2023.03.06. h 

Felsős közös tízperc 
Osztálymise 6.a 
 
Pénzügyi tudatosság és 
gazdálkodás hete 
 
Pedagógusok kötelező 
továbbképzésre jelentkezés 
határideje 
Pedagógusok beiskolázási 
tervének kifüggesztése 
 
Alsós értekezlet: 
1.évf. nevelési és tanulási 
problémáinak megbeszélése 
de.ebédbefizetés 
 
Tantestületi értekezlet: 
osztálykirándulás tervének 
leadása 
aktuális feladatok 

Felső tagozat: magatartás-, 
szorgalom jegyek 
megbeszélése 

káplán 
káplán 
 
reál mkv, öko mkv 
 
 
 
igazgató 
 
 
 
 
alsós ig.h és az 
1.évfolyamon tanítók 
pénztáros 
 
 
igazgató 
 
 
 
 
felsős ig.h 

nagytornaterem, 
kápolna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023.03.07. k    
2023.03.08. sz 

 
  

2023.03.09. cs    
2023.03.10. p Ki mit tud? DÖK felelős iskola 
2023.03.11. sz    
2023.03.12. v    

2023.03.13. h Alsós közös tízperc 
Osztálymise 5.b 

káplán 
káplán 

nagytornaterem 
kápolna 

2023.03.14. k 

4.évf. OKÉV kimeneti mérés 
szövegértés-matematika 
 
Emlékezés március 15-re 

felsős ig.h, humán-reál 
mkv 
 
6.b osztály és ofője 

iskola 

2023.03.15. sz Nemzeti ünnep-munkaszünet   

2023.03.16. cs 4.évf. OKÉV kimeneti mérés 
szövegértés-matematika 

felsős ig.h, humán-reál 
mkv iskola 

2023.03.17. p 

5.évf. OKÉV kimeneti mérés 
szövegértés-matematika 
 
A középiskola nyilvánosságra 
hozza a jelentkezők rangsorát 

felsős ig.h humán-reál 
mkv 
 
 
 

iskola 
 

2023.03.18 sz    
2023.03.19. v    
2023.03.20. h Szent József * (03.19.)   



Felsős közös tízperc 
Osztálymise 5.a 
 
Leendő 1.o. ismerkedés 
 
 
Tanulók jelentkezési adatlap 
módosításának határideje 

káplán 
káplán 
 
alsós igh., leendő tanítók, 
igazgató 
 
felsős igh, 8.évf.ofői 
  

nagytornaterem 
kápolna 
 
iskola 

2023.03.21. k 

6.a osztály OKÉV kimeneti 
mérés szövegértés-matematika 
 
Leendő 1.o. ismerkedés 

felsős ig.h. humán-reál 
mkv 
 
alsós igh., leendő tanítók, 
igazgató 

iskola 

2023.03.22. sz 

6.b osztály OKÉV kimeneti 
mérés szövegértés-matematika 
 
Leendő 1.o. ismerkedés 
 
 
Víz világnapja 

felsős ig.h humán-reál 
mkv 
 
alsós igh., leendő tanítók, 
igazgató 
 
öko mkv 

iskola 

2023.03.23. cs Szavalóverseny, költészet 
napjára készülés humán mkv iskola 

2023.03.24. p    
2023.03.25. sz    
2023.03.26. v    

2023.03.27. h 

Alsós közös tízperc 
 
 
Partizán bajnokság kezdete 

Digitális témahét 

Felsős magatartás-, szorgalom 
jegy javaslat táblázatok 
kiküldése 

káplán 
 
 
testnevelés mkv 
 
reál mkv 
 
felsős ig.h 

nagytornaterem 
kápolna 
 
iskola 

2023.03.28. k 
6.b osztály OKÉV kimeneti 
mérés természettudomány-
idegennyelv 

felsős ig.h reál-nyelvi 
mkv 

iskola 

2023.03.29. sz 
6.a osztály OKÉV kimeneti 
mérés természettudomány-
idegennyelv 

felsős ig.h reál-nyelvi 
mkv 
 

iskola 

2023.03.30. cs    

2023.03.31. p Napközis csoportközi 
foglalkozás napközis mkv iskola 

2023.04.01. sz    
2023.04.02. v    

2023.04.03. h 

Iskolamise felső tagozat 
 
 
Alsós értekezlet: 2. évfolyam 
nevelési-tanulási problémáinak 
megbeszélése 

György atya, Rita 
5.évf.ofői szolgálat  
 
2.ofők, alsós ig.h 
  
 

templom 
 
 
iskola 



 
Tantestületi értekezlet: 
Kultúrális Gálaműsor és 
programok előkészítése 
 
Fogadóóra 

 
 
igazgató 
 
 
minden tanár 

2023.04.04. k 

Gyóntatás 
 
adminisztráció ellenőrzése, 
e_napló beírásának határideje 
(haladási és osztályozási rész) 

Felső tagozat: magatartás-, 
szorgalom jegyek 
megbeszélése 

hitoktatók, Morlin 
Erzsébet 
 
szakmai mkv 
 
 
felsős ig.h 
 
 

templom 
 
 
 
 
 
iskola 

2023.04.05. sz 

Iskolai fejszámoló verseny 
 
Elsős felvételi eredmények 
postázása. 

reál mkv 
 
alsós ig.h iskola 

2023.04.06. cs Tavaszi szünet – 
Nagycsütörtök   

2023.04.07. p Tavaszi szünet – Nagypéntek   
2023.04.08. sz Nagyszombat   
2023.04.09. v Húsvét   
2023.04.10. h Húsvét   
2023.04.11. k Tavaszi szünet   

2023.04.12. sz tavaszi szünet utáni 1.tanítási 
nap   

2023.04.13. cs    
2023.04.14. p    
2023.04.15. sz    
2023.04.16. v    

2023.04.17. h 

Iskolamise alsó tagozat 
 
Felsős értekezlet: 
7.évf. nevelés és tanulási 
problémái 

káplán, Dévai Anikó 
3.évf.ofői szolgálat 
 
felsős mkv 

templom 
 
 
iskola 

2023.04.18. k    
2023.04.19. sz    
2023.04.20. cs Kistérségi fejszámoló verseny reál mkv iskola 
2023.04.21. p Föld napja öko mkv iskola 
2023.04.22. sz    
2023.04.23. v    



2023.04.24. h 

Felsős közös tízperc 
Osztálymise 8.c  
 
Napközis mk - Tanulás segítő 
feladatok 
 
Nyelvi mk értekezlet 
 
Fenntarthatóság témahét 

Felsős magatartás-, szorgalom 
jegy javaslat táblázatok 
kiküldése 

káplán 
káplán 
 
napközis mkv 
 
 
nyelvi mkv 
 
reál mkv 
 
felsős ig.h 
 

nagytornaterem 
kápolna 
 
 
 
iskola 

2023.04.25. k    

2023.04.26. sz    

2023.04.27. cs 

A bukásra álló tanulók hivatalos 
értesítése 
 
osztálykirándulás felsőben 

ofők 
 
 
felsős ofők 

 
iskola 

2023.04.28. p 

Napközis csoportközi 
foglalkozás 
 
osztálykirándulás felsőben 

napközis mkv 
 
 
felsős ofők 

iskola 

2023.04.29. sz    
2023.04.30. v    

2023.05.01. h Tanítási szünet – munka 
ünnepe    

2023..05.02. k 

Felső tagozat: magatartás-, 
szorgalom jegyek 
megbeszélése 
 
szülői értekezlet 4.évf. 16.30 

 
felsős ig.h 
 
 
4.évf. ofői 

 
iskola 
 
 

2023.05.03. sz 

adminisztráció ellenőrzése, 
e_napló beírásának határideje 
(haladási és osztályozási rész 
 
szülői értekezlet 17.00  8.évf. 

szakmai mkv 
 
 
 
8.évf.ofői 

iskola 

2023.05.04. cs szülői értekezlet 17.00  7.évf. 7.évf.ofői iskola 

2023.05.05. p 

Osztályfényképezés 
 
Anyák napja 16.00 1.a 
                     17.00 1.b 

Huszár györgy 
 
1.évf.tanítói iskola 

2023.05.06. sz    
2023.05.07. v     

2023.05.08. h 

Iskolamise felső tagozat 
 
Szakmai munkaközösségi 
értekezlet: 
Szakmai továbbképzések 
tapasztalatai 

György atya, 
Csíkszentmihályi Rita 
5.évf.ofői szolgálat 
 
szakmai mkv 
 

templom 
 
 
 
 
 



 
szülői értekezlet 6.évf. 17.00 

 
6.évf. ofői 

iskola 

2023.05.09. k  
szülői értekezlet 17.00  5.évf. 

 
5.évf.ofői 

 
iskola 

2023.05.10. sz Madarak és Fák napja öko mkv iskola 
2023.05.11. cs    

2023.05.12. p Kulturális Gálaműsor és 
Kiállítás 

ig.h és 4.évf. tanítói 
2.évf.néptáncosai 
művészeti és humán mkv 

PMK 

2023.05.13. sz    
2023.05.14. v    

2023.05.15. h 
Iskolamise alsó tagozat 
 
Német házi nyelvvizsga 

káplán, Dévai Anikó és a 
2. évfolyam  
nyelvi mkv 

templom 
 
iskola 

2023.05.16. k 

Osztálymise 4.c 
 
8.a osztály OKÉV kimeneti 
mérés szövegértés-matematika 

György atya 
 
felsős ig.h humán-reál 
mkv 

kápolna 
 
iskola 

2023.05.17. sz 8.b osztály OKÉV kimeneti 
mérés szövegértés-matematika 

felsős ig.h humán-reál 
mkv iskola 

2023.05.18. cs 

8.c osztály OKÉV kimeneti 
mérés szövegértés-matematika 
 
Óvodások látogatása az első 
évfolyamra 

felsős ig.h humán-reál 
mkv 
 
alsós ig,h, óvodavezető 

iskola 

2023.05.19. p Bendegúz, Harmatcsepp 
országos tantárgyi verseny 

osztálytanítók, 
szaktanárok 

iskola 
 

2023.05.20. sz Családi Majális 

SZASZE 
ig.h, testnevelés mkv, 
napközis mkv, művészeti 
mkv 

 

2023.05.21. v    

2023.05.22. h 

Alsós közös tízperc 
Osztálymise 8.b 
Angol házi nyelvvizsga 
 
szülői értekezlet 16.30  1.évf. 

káplán 
 
nyelvi mkv 
 
ofők 

nagytornaterem 
 
iskola 
 

2023.05.23. k 

8.b osztály OKÉV kimeneti 
mérés természettudomány-
idegennyelv  
 
szülői értekezlet 16.30  2.évf. 

felsős ig.h nyelvi-reál 
mkv  
 
 
 
ofők 

iskola 

2023.05.24. sz 

8.c osztály OKÉV kimeneti 
mérés természettudomány-
idegennyelv  
 
szülői értekezlet 16.30  3.évf.  

felsős ig.h nyelvi-reál 
mkv  
 
 
 
ofők 

iskola 

2023.05.25. cs 

8.a osztály OKÉV kimeneti 
mérés természettudomány-
idegennyelv 

felsős ig.h nyelvi-reál 
mkv  
 
 

iskola 



Leendő első osztályosok szülői 
értekezlete 16.30 

 
leendő elsős tanítók 

2023.05.26. p 

Napközis csoportközi 
foglalkozás Hulahopp 
bajnokság 
 
Suli-buli 

napközis mkv 
Lengyel Ibolya 
 
DÖK felelős 

iskola 

2023.05.27. sz    
2023.05.28. v Pünkösd   
2023.05.29. h Pünkösd – munkaszünet   

2023.05.30. k 

Felsőbb évfolyamra 
jelentkezőkkel ismerkedés  
 
Szülők elégedettségi vizsgálata 

felsős ig.h, ofők 
 
 
ofők, alsós ig.h 

iskola 

2023.05.31. sz 

Felsőbb évfolyamra 
jelentkezőkkel ismerkedés 
 
Felsős magatartás-, szorgalom 
jegy javaslat táblázatok 
kiküldése 
Tanulók elégedettségi 
vizsgálata 

felsős ig.h, ofők,  
 
 
felsős ig.h 
 
 
alsós ig.h 

iskola 

2023.06.01. cs 
Felsőbb évfolyamra 
jelentkezők szüleivel való 
ismerkedés  

felsős ig.h, ofők, György 
atya, igazgató iskola 

2023.06.02. p 

Nemzeti Összetartozás Napja 
 
Tanévzárói koncert 
 
1.évfolyam szöveges 
értékelésének lezárása 

Nagy Jánosné 
 
művészeti mkv 
 
1. évf. ofői 

 
 
templom 
 
iskola 

2023.06.03. sz    
2023.06.04. v    

2023.06.05. h Felsős közös tízperc 
Osztálymise 8.a 

káplán 
káplán 

nagytornaterem 
kápolna 

2023.06.06. k    

2023.06.07. sz Fittségmérés eredményeinek 
leadása testnevelés mkv iskola 

2023.06.08. cs    

2023.06.09. p 

Évvégi jegyek zárása alsóban 
 
adminisztráció ellenőrzése 
e_napló beírásának határideje 
(haladási és osztályozási rész) 
 
15.00 Néptáncbemutató az 
alsóban (3.-4.évfolyam) 
 
16.00 Táncvizsga a felsőben 

tanítók, szaktanárok 
 
 
alsós ig.h 
 
 
Lengyel Ibolya 
 
 
Pártay Rita 

 
 
 
 
 
 
nagytornaterem 

2023.06.10. sz    
2023.06.11. v    



2023.06.12. h 

Évvégi jegyek zárása a 
felsőben 
 
Osztályozó értekezlet- alsó 
 
adminisztráció ellenőrzése 
e_napló beírásának határideje 
(haladási és osztályozási rész) 
 
Nyelvi mérés eredményeinek 
honlapon való közzététele 

minden pedagógus 
 
alsós ig.h, ig. 
 
felsős ig.h és ig. 
 
 
 
 
 
nyelvi mkv 
 

iskola 

2023.06.13. k 

3.tanítás nélküli munkanap:  
Pályaválasztási nap- alsósok 
 
Osztályozó értekezlet-felső  

 
ofők 
 
ig.h  
 

iskola 

2023.06.14. sz 

4.tanítás nélküli munkanap:  
Osztálykirándulások –alsóban 
 
 DÖK nap 
 
Bolondballagás 
 
tanár-diák meccsek 
 
8.évf.bankettje 

 
ofők 
 
ig.h, DÖK vezető 
 
8.ofők 
 
testnevelés mkv 
 
8.ofők 

iskola 

2023.06.15. cs 
Utolsó tanítási nap 
 
Ballagás, mise 

7.évfolyam ofők, káplán 
és Dévai Anikó 
4.évf.ofők szolgálat  
igazgató, felsős ig.h 

iskola 
 
templom 

2023.06.16. p 

Bizonyítványok írása, 
összeolvasása, aláírása 
 
Egyházmegyei Te Deum 

ofők 
 
 
igazgató 

iskola 
 
 
 

2023.06.17. sz    
2023.06.18 v    

2023.06.19. h 

Alsós-felsős mk. értekezletek: 
tanév pedagógiai munkájának 
elemzése 
 
Te Deum  

ig.h 
 
 
György atya 
igazgató, Cs. Rita 
5.évf-ofői szolgálat 

iskola 
 
 
 
templom 

2023.06.20. k 

Szakmai mk. értekezletek: 
tanév pedagógiai munkájának 
elemzése, intézkedési terv 
elkészítése  

minden mkv 
 
 

iskola 

2023.06.21. sz Középiskolai beiratkozás 
(06.21-23.) középiskola középiskola 

2023.06.22. cs leltározás minden pedagógus iskola 

2023.06.23. p Beszámolók, intézkedési tervek 
leadási napja  

minden mkv 
 
pedagógusok 

iskola 



Tanévzárói 
kirándulás/sütögetés 

2023.06.24. sz    
2023.06.25. v    

2023.06.26. h 
Tanévzáró értekezlet 
 
Tanévzárói bankett 

igazgató, ig.helyettesek iskola 

2023.06.27. k Szabadságok, táborok indítása ofők/táboroztatók iskola 
     
2023.08.23. sz Lelki nap György atya, igazgató iskola 
2023.08.24. cs alakuló értekezlet ig iskola 
2023.08.25. pé alsós és felsős értekezlet  ig.h iskola 
2023.08.26. sz    
2023.08.27. v    

2023.08.28. h javító, osztályozó vizsga 
iskola, szakmai mk.értekezlet ig.h, mkv iskola 

2023.08.29. k vezetőségi értekezlet igazgató, ig.h, szakmai 
mkv iskola 

2023.08.30. sz vezetőségi értekezlet igazgató, ig.h, mkv iskola 
2023.08.31. cs tanévnyitó értekezlet igazgató iskola 
2023.09.01. p 1.tanítási nap   
     

 
A munkaközösségek foglalkozásainak ütemtervét a munkaközösségi tervek tartalmazzák. 
 
Szentendre, 2022. augusztus 31.                             …………………………. 
 Bukovszkiné Csoba Zsuzsa 
 Igazgató 


