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A tél utolsó hónapjának iskolai eseményei 

 

Kányádi Sándor: Ez a tél 
 
Ez a tél, nem is tél, 
a hó csak pilinkél. 
 
Hullna már, hullna bár! 
Meztelen a határ. 
 
Csak a dér, csak a köd 
borít rá lepedőt. 
 
Méteres bunda-hó, 
az volna, volna jó. 
 
Lám tegnap hullatott 
valami keveset. 
 
Reggelre szétrúgták 
azt is a verebek. 

 

Február 3-án, pénteken  önkéntes alapon történő szemészeti vizsgálat zajlott   

az orvosi szobában a jelentkezettek iskolai dolgozók számára. 

 

Február 7-én,  kedden   tanítás nélküli munkanap volt. Ezen a napon  

tartottuk félévi értekezletünket, melynek keretében tantestületünk értékelte 

a tanév első félévének munkáját. Az egész napos szakmai tanácskozás 

zárásaként néhány kiemelten figyelendő feladatot is megneveztünk a 

második félévre. 

 

Február 8-án  pályaorientációs foglalkozás volt a 7.osztályban (óracserékkel) 

5-6.órában. 

 

Február 10-én pénteken lezajlott az órarend szerinti 1-4 óra, utána az alsó 

tagozat a tornateremben,  felsőseink a  Művelődési Házban tartották meg 

farsangi mulatságukat. Köszönjük a szülői munkaközösség ehhez a 

rendezvényhez nyújtott anyagi támogatását ! 

(külön tudósítás olvasható ezekről az eseményekről) 

 

Február 14-én a Bálint napi szív küldi posta eseményt szervezte meg Csiki-

Babics Márta tanárnő és a 7.osztály. 

 

Február 18-án szombaton 19 órától  a szülői munkaközösség  által szervezett 

iskolai báltól volt jókedvűen hangos a Művelődési Ház! Az szmk idén is 

nagyon színvonalas és tartalmas bállal kedveskedett minden érdeklődő 
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vendégnek! Nagyon szépen köszönjük a több hónapos szervező és előkészítő 

munkájukat! 

 

A hónap második felében az osztályfőnökök félévi szülői értekezleteken 

tájékoztatták a szülőket az osztályaik életével kapcsolatos legfontosabb 

információkról. 

 

A tanév rendjében meghatározott határidő előtt adtuk postára a 8.osztályos 

tanulóink középiskolai jelentkezési lapjait. Erre a fontos eseményre az egész 

osztály elkísérte iskolatitkárunkat, ezáltal is jelezve ezen ügylet fontosságát.  

 

Az Oktatási Hivatal 5 évenként intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést tart 

minden iskolában, így ebben az évben a mi iskolánkban is sor került egy 

ilyen ellenőrzésre, melynek keretében 3 fő tanfelügyelő látogatott hozzánk 

2023. február 21-én, kedden. 

Az egész napos ellenőrzésük során  

• iskolai dokumentumokat néztek át,  

• intézményi szemlét tartottak,  

• vezetői -, valamint  

• csoportos pedagógusi interjúkat készítettek. 

 

Az ellenőrzésük fontos részét képezte a szülőkkel történő csoportos interjú 

készítése is. Az interjúra felkért szülők segítő együttműködését 

tantestületünk nevében köszönöm! 

A tanfelügyelők március közepéig töltik fel értékelésüket az Oktatási Hivatal 

online felületére. 

 

Február 25-én, szombaton az   Országos Versmondó Versenyen  Nemeshegyi 

Lotti (8.osztály)képviselte iskolánkat. 

 

Nagyon fordulatos és izgalmas mérkőzésekkel folytatódott egész hónapban a 

kézilabda házibajnokság. 

 

         Varga László 

         intézményvezető 


