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A 2022/2023-AS TANÉV  

ESEMÉNYTERVE 

  
2022. szeptember  

szeptember 1. 

csütörtök  900 Ünnepélyes tanévnyitó  

szeptember 1. 

csütörtök 

1-4 órában 

osztályfőnöki órák 

Házirend ismertetése.  

Tűz- és balesetvédelmi oktatás, órarend ismertetése,  

házirend megbeszélése; szervezési feladatok 

 

szeptember 1. 

csütörtök 

Tankönyvosztás mindkét tagozaton 
 

szeptember 2. péntek órarend szerinti tanítás kezdete  

szeptember első hete DÖK alakuló gyűlés  

szeptember 12. hétfő  A szakkörök és tanórán kívüli foglalkozások elindítása (az első 

héten szervezési feladatok) 

 

szeptember 12-től 
alsós szülői értekezlet  

(külön beosztás szerint) 
 

szeptember  19-től 
felsős szülői értekezlet  

(külön beosztás szerint) 
 

a szülői értekezleteket 

követően szeptember 

27. kedd. 17 óra 

Iskolai SZMK értekezlet 

 a 33-as teremben 

 

szeptember 19- 

október 10. 

8.oszt. pályaorientációs vizsgálata  

szeptember 30.péntek Megemlékezés a Magyar Népmese Napjáról  

szeptember 30. péntek Tanulmányi kirándulás: alsósok: Ipolytarnóc; felsősök: Eger  

időpont nélkül 8.osztályososok kihelyezett pályaorientációs foglalkozása/ 

Iránytű program 

 

2022. október 

október  1.szombat Szüreti felvonulás; a 4.osztályosaink műsort adnak elő  

október 2. vasárnap Családi Farmlátogatás Veresegyházon (1.osztályosok)  

október 3. hétfő  

12 óra 

Megemlékezés a Zene Világnapjáról: a Fóti Zeneiskolába járó 

tanulóink koncertje 
 

október 4. kedd Állatok Világnapja  

október 5.szerda  

10 óra 

A Dunakeszi Szimfonikusok koncertje a Művelődési Házban az 

ALSÓSOKNAK 

 

október 5.szerda  

11 óra 

A Dunakeszi Szimfonikusok koncertje a Művelődési Házban a 

FELSŐSÖNEK 

 

október 6. csütörtök 

8.30 

Október 6. (ünnepi megemlékezés a Művelődési Házban ) 

(6. o.) 
 

október 9. vasárnap 
Kerékpáros emléktúra Vácra: koszorúzással egybekötött 

tisztelgés az aradi vértanúk előtt  
 

október 13.csütörtök 

 

8.  osztályos bemeneti mérés lebonyolítása: matematika, 

szövegértés 
 

október 14. péntek 

14.30-15.30 

Bólyai matematika 1.forduló 

4-8.osztályosok 
 

október 15. szombat a Magyar Diáksport Napja iskolánkban  
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munkanap (október 

31. hétfői munkanap 

pótlása)  

 

október 18. kedd  8.  osztályos bemeneti mérés lebonyolítása: term.tud.; angol  

október 20.csütörtök  

9 óra 

Ökoiskolai online monitoring az OH részéről  

október 21. péntek 

830 

Október 23. (ünnepi megemlékezés a Művelődési Házban) 

(8. o.) 
 

október 26. szerda 8.osztályos továbbtanulási szülői értekezlet  

2022. november 

november 4. péntek  Diákolimpia: megyei asztalitenisz döntő; Gödöllőn  

november 7. hétfő 

8-12 óra között 

 

az Észak-Macedón küldöttség tanulmányi látogatása 

iskolánkban (bemutató foglalkozások; szakmai fórum) 

36.terem; tornaterem/ 

sportpályánk 

 

november 8. kedd  

 

6.  osztályos bemeneti mérés lebonyolítása: matematika; 

szövegértés 

 

november 9-10. 

szerda és csütörtök 

papírgyűjtés önkiszolgáló rendszerben  

november 10. 

csütörtök  

 

6.  osztályos bemeneti mérés lebonyolítása: term.tud; angol  

november 11. péntek Megemlékezés a Magyar Nyelv Napjáról  

november 15. kedd 

14  óra 

Gérecz Attila Felsős vers-és prózamondó verseny; 

 Kőrösi Ált.Isk. Dunakeszi 
 

november 15.kedd 

14-17 óra között 
Junior angol nyelvvizsga a 8.osztályosoknak a 33.teremben  

november 16.szerda 

17 óra 
Továbbtanulási szülői értekezlet a 7.osztályosoknak  

november 18. péntek 

13 óra 

Diákolimpia: játékos sportverseny alsósoknak; Sződligeten  

november 19. szombat 

9-13 óra között 

Fóti Ősz vers- és prózamondó verseny  

november 21. hétfő Zrínyi matematika verseny  

november 22. kedd  

 

5.  osztályos bemeneti mérés lebonyolítása: matematika; 

szövegértés 

 

november 24. 

csütörtök  

 

4.  osztályos bemeneti mérés lebonyolítása: matematika; 

szövegértés 

 

november 28. hétfő 

11.15 -15.30  

33.terem 

Tantestületi képzés: a 21.század iskolája címmel 

(1-3. órarend szerinti tanóra megtartva) 

  

november 30. szerda 

10 óra  

Író-olvasó találkozó a Művelődési Házban a 2.és a 3.osztály 

tanulóinak 
 

2022. december 

december első hete Adventi gyertyagyújtás  

december 2.péntekig jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgákra  

december 3. szombat Idősek napja   
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december 6. kedd Mikulás   
 Falukarácsony   

december 15-21. karácsonyi vásári portékák készítése és árusítása az aulában  

december 21.szerda a téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

december 21.szerda  Iskolai/osztálykarácsonyok;   

december 22-től 

január 8-ig 
TÉLI SZÜNET  

2023. január 

január 9. hétfő a téli szünet utáni első tanítási nap  

január 16-20.  Félévi osztályozó vizsgák  

január 20. péntek Magyar Kultúra Napja  

január 20. péntek  
 

 Az első félév vége 

január 21.szombat;  

10 óra 

központi írásbeli vizsgák a 8. osztályosoknak 
 

január 09-től május 

12-ig 

NETFIT fizikai állapotfelmérés  (5-8. o.)  

január 27. péntek Félévi  értesítők kiosztása 
 

2023. február 

február  7. kedd 

tanítás nélküli 

munkanap 

Félévi tantestületi értekezlet  

február 13-17. Félévi szülői értekezletek  

február  Farsang – alsó tagozat  

február  Farsang – felső tagozat  

február 22. szerdáig az iskola továbbítja a 8.osztályos jelentkezési lapokat a 

középiskolákba 

 

február 24.péntek Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól  

február  Leendő első osztályosok szüleinek tájékoztató értekezlete 
 

2023. március 

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

március 1-16. Egyházi jogi személyek tájékoztatói  

március 14. kedd 830 
Március 15. (ünnepi megemlékezés a Művelődési Házban) 

(4. o.) 

 

március  Nyílt nap a leendő elsősöknek és szüleiknek   

március 21-22. középiskolai sorrendmódosítás lehetősége  

március 22.szerda a Víz Világnapja (megemlékezés)  

március 23. 

csütörtök; tanítás 

nélküli munkanap  

Pályaorientációs nap  

március 27-31. Digitális Témahét  

2023. április 

április 05. szerda  a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

április 06 – 11. TAVASZI SZÜNET  

április 12. szerda  a tavaszi szünet  utáni első tanítási nap  

április 12.  Költészet napja-szavalóverseny (Művelődési  Ház)  
 

április 14.péntek  Megemlékezés a Holokauszt magyar áldozatairól  

április 17. hétfő Dunakeszi Tankerületi Központ szakmai napja  
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tanítás nélküli 

munkanap 

április 20-ig Tájékoztató a szabadon választható foglalkozásokról  

április 20-21. Tankötelessé váló tanulók beiratkozása  

április 24-28. Fenntarthatóság Témahét;   

Föld Napja (megemlékezés ) 

 

április utolsó hete Készülődés az Anyák napjára  

2023. május 

 

időpont nélkül 

Szövegértési, matematikai, természettudományi és idegennyelvi 

online mérések a 8.évfolyamon 

 

időpont nélkül  
Szövegértési, matematikai, természettudományi és idegennyelvi 

online mérések a 6.évfolyamon 

 

május 10. szerda Madarak és Fák napja  

május  „Iskolába hívogató” leendő 1. osztályos gyermekeknek  

május 20-ig Jelentkezés a szabadon választható foglalkozásokra  

május 26. péntek; 

tanítás nélküli 

munkanap 

Gyermek-és diákönkormányzati nap;  

2023. június 

június  1. csütörtök Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról;  

június 2. péntek osztálykirándulások  

június 4.vasárnap Kerékpáros emléktúra a Nemzeti Összetartozás jegyében  

június 8-15. Tanév végi osztályozó vizsgák  

június 15. csütörtök Bolond ballagás  

június 16. péntek,  

16  óra 
A 8. osztályosok ballagása  

június    Falunap  

június 21-22. beiratkozás a középfokú iskolákba  

június 23. péntek,  

17 óra 
Tanévzáró ünnepély  

egyéb, időpont nélküli események 

a tanév során 

folyamatosan 

Pont-velem program; Elemgyűjtés  

később meghatározott 

időpontokban 

Védőnői előadások (1-8. o.)  

később meghatározott 

időpontokban 

Iskola rendőr-előadások  

(1-8. o.) 

 

később meghatározott 

időpontokban 

Könyvtári órák (a Művelődési Házban)  

(1-8. o.) 

 

később meghatározott 

időpontban 
Nyári kerékpáros vándortábor   

augusztus 21-31. Javító-, és osztályozóvizsgák  

2023. szeptember 1. 

péntek;  9  óra 
A 2023-2024. tanév ünnepélyes tanévnyitója  

 

         Varga László s.k. 

           intézményvezető 


