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Elindult a 2022-2023.tanév… 

 
Augusztus 20.után tantestületünk nagy lendülettel kezdett az előttünk álló tanév 

előkészítésébe. Iskolánk minden munkavállalója sok energiát fordított, hogy minél 

otthonosabb körülmények között tudjuk fogadni tanulóinkat szeptemberben. Sok-sok kisebb 

és nagyobb körös egyeztetést és döntést követően elfogadtuk a munkatervünket, így elkészült 

a  2022-2023. tanév „csomádi forgatókönyve.” 

 
A korábbi évek gyakorlatát folytatva ebben a tanévben is az első tanítási napon tartottuk meg 

tanévnyitó ünnepélyünket. Sajnos az eső miatt csak a tornateremben tudtuk megtartani ezt az 

eseményt, ezért jelentősen módosítani kellett az ünnepi műsort. 

Iskolánk új elsősei az ötödikes  testvérosztályuktól vehették át az iskola logójával díszített 

nyakkendőt. 

Az első tanítási napon  osztályfőnöki órák keretében a házirend ismertetése,  

tűz- és balesetvédelmi oktatás, órarend diktálása, illetve különböző  szervezési feladatok 

voltak terítéken. Tanulóink átvehették a tankönyvcsomagjaikat is. 

 

Változások az előző tanévhez képest: 

Lajtosné Dudok Mária tanárnő - saját döntése alapján – óraadó pedagógusként segíti a 

továbbiakban munkánkat. 

Diákönkormányzati segítő pedagógusi feladatok ellátását ebben a tanévben Bonczné Orosz 

Ilona vállalta el. 

 

Két új pedagógus kolléga erősíti tantestületünk szakmai munkáját: Érdfalvi Sarolta tanárnő 

angolt tanít a felső tagozaton, mellette napközis- és tanulószobai foglalkozásokat tart, Sallai 

Zoltán tanár úr matematika szakosként a felsőben tanít matematikát. Mindkét új kollégánk  

bemutatkozott az általuk tanított osztályok szülőinek is  a tanévindító a szülői értekezleteken. 

 

Ganyicz János nyugdíjas munkavállalóként  látja el a  kertész -  portás munkakörrel járó 

teendőket. 

 

Minden osztályunkban lezajlottak a tanévindító szülői értekezletek. Ezeken az osztályok 

szülői képviselőit vagy újraválasztották, vagy a korábbi képviselőket megerősítették 

pozíciójukban. 

Az osztályszülőik után tartottuk meg az iskolai SZMK értekezletünket, melynek keretében az 

intézményvezető tájékoztatta a legfontosabb információkról a szülői képviselőket, majd az 

SZMK elnök asszony egyeztetett a tanévi feladatokról. 

 

A szeptember közepén tervezetten  induló úszásoktatás a 4. és az 5. osztályosokat érintette 

volna, azonban az elszálló üzemanyagárak miatt végül a fenntartónk nem tudta vállalni az 

osztályok utaztatásával járó jelentősen megnövekedett költségeket, így elmaradt ez az 

eseménysor. 
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Szeptember 26-án, hétfőn online tantestületi értekezletet tartottunk, ahol egyeztettünk a 

tanévindítással kapcsolatban felvetődött kérdésekről, majd megbeszéltük az októberi 

eseményeinket. 

Többek között az alábbiak hangzottak el: 

➢ Fűtés: a kormány előírása alapján a tavalyi felhasználáshoz képest 25%-ot kell 

spórolnunk, ezért takarékos üzemmódra kell váltanunk  (hasonlóan, mint otthon) 

• racionális intézkedéseket vezetünk be (szellőztetés, bejárati ajtók zárása stb.) 

• legalább 20 celsius foknak kell lennie a tantermekben. 

➢ Covid eljárásrend: 

• aki igazoltan covidos, maradjon otthon 7 napig , de ha nincs láza, vagy egyéb 

betegségre utaló jele, akkor negatív teszttel vissza lehet jönni az 5. napon 

• a kontakt személyek 5 napig maszkot hordjanak… 

• az oktatási kormányzat tájékoztatása szerint nem lesz online oktatás, ill. rendkívüli 

szünet elrendelése a tanévben. 

➢ Nem lesz iskolatej, mert a Magyar Államkincstár  nem kötött szerződést az eddigi 

beszállítóval. 

➢ Honlapunk a fenntartói előírások alapján  változtatás alatt áll. 

➢ Lázár Ervin Program nem lesz az első félévben. 

➢ Papírgyűjtés: az energiaválság és az infláció miatt, október 1-től új átvételi árak 

lesznek (csökkenni fog a jelenlegi 20 Ft/kg-os ajánlat),  

• októberre már nem tudnak konténert biztosítani, legközelebb csak novemberben 

• megvárjuk az októberi árakat, utána döntünk, hogy belevágjunk-e… 

 

Szeptember utolsó napján iskolánk felkerekedett, hogy a hagyományos őszi tanulmányi 

kiránduláson vegyen részt. Alsósaink Ipolytarnócon voltak, míg felsőseink Egerben jártak. 

Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek a kirándulásokhoz nyújtott anyagi támogatását! 

 

ERASMUS + európai uniós projekt magyar partnerintézményeként szakmai látogatást tettünk 

az észak- macedón iskolai partnerünknél 2022.szeptember 28. és október 2. között. 

(Erről az eseményről külön tudósítás olvasható.) 

 

        Varga László 

        intézményvezető 


