
    

A 2022-2023. tanév programja 
a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet  

és a 368/2022. (IX.30.) Korm. rendelet alapján 

2022. 
 Augusztus 
  24-26. szerdától péntekig A tanév előkészítése, a munkaközösségi munkatervek megbeszélése, 

elkészítése, tanmenetek, ütemtervek készítése 
  24. szerda 10:00 Tantestületi alakuló értekezlet (felelős: Hutai László) 
     A tehetséggondozó szakkörök meghirdetése (felelős: Argayné Magyar 

Bernadette) 
  25. csütörtök 08:00-tól Javító- és osztályozó vizsgák (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
    09:00 IB felvételi vizsgák (külön terv szerint) (felelős: Salamon Attila, Argayné 

Magyar Bernadette) 
    10:00 Iskolavezetőségi értekezlet (felelős: Hutai László) 
    11:30 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet – minden ofő (felelős: Kiláné 

Czompó Ildikó) 
  26-30. péntektől keddig Csibetábor 2022 – Szolnok –Tiszaliget (felelős: Hutai László, Nemcsicsné 

Molnár Gyöngyi) 
 30-31. és szeptember 1-3.  Tankönyvosztás – külön rend szerint (felelős: Jaksa Eleonóra, Paszabi Ágnes) 
  31. szerda 09:00 Tanévnyitó tantestületi értekezlet (felelős: Hutai László) 

 Szeptember (20 tanítási nap)  
  1. csütörtök 08:00 Tanévnyitó iskolagyűlés (felelős: Hutai László) 
    09-12 Első tanítási nap. Osztályfőnöki órák – házirend ismertetése, új tanárok 

bemutatása, baleset és tűzvédelem, osztálynévsorok véglegesítése, adatok 
egyeztetése. (felelős: osztályfőnökök + Argayné Magyar Bernadette) 

  2. péntek  Tanítás 12:45-ig 
    14:00 IB diplomák kiosztása – A diplomákat Szaniszló Sándor polgármester 

adja át (felelős: Salamon Attila, Argayné Magyar Bernadette) 
  5. hétfő  Az őszi érettségi vizsgaidőszakra való jelentkezés határideje (felelős: 

Horváth Ferenc) 
     E-napló kitöltése, adatok egyeztetése, tanmenetek elkészítése, leadása a 

munkaközösség-vezetőknek (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
     Folyosóügyeleti beosztási tábla elkészítése (felelős: Argayné Magyar 

Bernadette) 
    (online) Tehetséggondozó tanfolyamra beiratkozás I. (felelős: Argayné Magyar 

Bernadette) 
  6. kedd  A munkaközösségi munkatervek leadása (felelős: Hutai László) 
    (online) Tehetséggondozó tanfolyamra beiratkozás II. (felelős: Argayné Magyar 

Bernadette) 
    15:00 Beszélgetés az új kollégákkal (felelős: Hutai László + igazgatóhelyettesek)  
  12. hétfő  A munkaközösség-vezetők leadják a kollégákkal egyeztetett és egységes 

szempontok szerint átnézett tanmeneteket. (felelős: Argayné Magyar 
Bernadette) 

     Csoportnévsorok leadásának határideje  (felelős: Horváth Ferenc) 
    15:00 A hetedikes tehetséggondozó matematika szakkör felvételi versenye 

(felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
*  13. kedd  Tanítás nélküli munkanap 
     Tantestületi kirándulás (felelős: Nemcsics Gyöngyi) 
  14. szerda 15:30 Tehetséggondozó tanfolyamok indítása (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
  14-16. szerda, csütörtök, péntek A végzős évfolyamok osztálykirándulása (felelős: osztályfőnökök) 
  16. péntek  Szakkörök iránti igények jelzése. 

Engedélyezése október 1-től (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
     OKTV jelentkezési határidő (felelős: Argayné Magyar Bernadette, szaktanárok) 
    17:00 Sulistart buli – IDB rendezvény ((felelős: Bartha Regina) 
  20. kedd 15:00 Tantestületi értekezlet. Időszerű kérdések. (felelős: Hutai László) 
    17:00 9.A/kny, B/kny, E/kny osztályoknak angliai út megbeszélés (felelős: Bálint 

Gábor)  
    18:00 Osztályszülői értekezletek – a tanév programjának ismertetése, szülői 

munkaközösségek vezetőinek megválasztása, illetve megerősítése. (felelős: 
osztályfőnökök + Czompó Ildikó) 
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  23. péntek 17:00 Az elmúlt tanévben végzett osztályok találkozója (felelős: Hutai László + 
az érintett osztályfőnökök) 

  26. hétfő 15:30 A hetedikes HHH-s tehetséggondozó szakkör indítása  
(felelős: Argayné Magyar Bernadette).  

szept. 26-tól 30-ig   hétfőtől péntekig Zenei hét a Zenei világnap (okt. 1.) alkalmából (felelős: Mohai Tibor, 
Nemcsics Gyöngyi) 

  27. kedd 15:00 IB értekezlet (felelős: Salamon Attila) 
 szept. 28-tól okt. 6-ig  Frankenthali diákok látogatása (felelős: Kórósi Krisztina, Bartha Regina) 
 

 Október (20 tanítási nap) – SUM 40  
 3.  hétfő 15:30 A hetedikes és nyolcadikos matematika tehetséggondozó szakkör 

indítása (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
 4.  kedd 11:00 Zenei világnapi műsor az aulában (felelős: Mohai Tibor, Nemcsics Gyöngyi) 
     18:00 Szülői választmány megbeszélése – tisztségviselők megválasztása, illetve 

     megerősítése, a tanév programjának és feladatainak egyeztetése. 
      (felelős: Hutai László) 
  6. csütörtök 11:00 Az aradi vértanúk emléknapja – megemlékezés (felelős: Jaksa Nóra) 
  10. hétfő  Termek, folyosók rendbetételének határideje (felelős: Hutai László) 
  11. kedd 15:00 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet – minden ofő (felelős: Kiláné 

Czompó Ildikó) 
*  15. szombat  Rendkívüli munkanap (október 31-e helyett) – nem órarend szerinti 

tanítás  
    8-15-ig Pályaorientációs nap + Mini KarMUN (felelős: Nemcsics Gyöngyi + Takács 

Bence) 
  20. csütörtök  IDB kirándulás (felelős: Nemcsics Gyöngyi, Bartha Regina) 
  21. péntek 11:00 Megemlékezés 1956. október 23-ról (felelős: Nemcsics Gyöngyi) 
  25. kedd 13:00 Baranyi Judit iskolai szavalóverseny (felelős: Rábai János) 
  27. csütörtök délután Karinthy Napok I. délutáni sportprogramok (felelős: Nemcsics Gyöngyi, 

Bartha Regina, Puskás Gábor)      
    17:00 Csibebál (külön terv szerint)  
  28. péntek délelőtt Karinthy Napok II. délelőtti programok (IDB) (felelős: Nemcsics Gyöngyi, 

Bartha Regina) 
 október 29-től november 6-ig  Az őszi szünet 2022. október 29-tól november 6-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
november 7. (hétfő)  

     Módosítva a 368/2022. (IX.30.) Korm. rendelet 1§ (4) alapján 

 November (21 tanítási nap) – SUM 61 
  8. kedd 14:00 Őszi nevelési értekezlet (később meghatározott téma szerint). 

(felelős: Hutai László) Tanítás 12:45-ig.  
    17:00 Szaktanári fogadóóra – online (19:00 óráig) (felelős: Horváth Ferenc) 
  11. péntek  A Magyar Nyelv Napja (nov.13.) rendezvények (felelős: Zádori Krisztina) 
  14-18 a hét folyamán  Implom József helyesírási verseny házi fordulója (felelős: Zádori Krisztina) 
  14. hétfő 17:00 Nyílt nap I. – Tájékoztató az iskolánkba jelentkezni szándékozó tanulók 

és szüleik részére. (felelős: Hutai László, Nemcsics Gyöngyi) 
  15. kedd 13:30 Bolyai anyanyelvi csapatverseny (felelős: Nemcsics Gyöngyi) 
    15:00 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet – csak 11. és 12. ofők (felelős: 

Czompó Ildikó) 
    17:00 Nyílt nap II. 
  21. hétfő  DSD II. írásbeli vizsga – érintett a 12. C osztály (felelős: Kirch Melinda) 
    14:30 Zrínyi Ilona matematikaverseny (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
  22. kedd 15:00 9. C - 10. D osztálytanári értekezlet (felelős: Nemcsics Gyöngyi) 
  25.  péntek 08:00 A végzős évfolyam részére tanítási szünet  
       Szalagavató főpróba (felelős: Zádori Krisztina, Czompó Ildikó + testnevelők) 
    18:00 Szalagavató ünnepély és bál (felelős: Zádori Krisztina, Czompó Ildikó + 

testnevelők) 
  29. kedd 15:00 9. A-B és E osztálytanári értekezlet – (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 

 December (15 tanítási nap) – SUM 76 
 5-től 9-ig hétfőtől péntekig Nyílt hét – bemutató órák – külön terv szerint (felelős: Nemcsics Gyöngyi) 
  6. kedd 15:00 Iskolavezetőségi értekezlet – (felelős: Hutai László) 
  12. hétfő 08:00 Angol írásbeli vizsga a 12. évfolyam részére a magyar-angol tagozaton 

(felelős: Fekete Mónika) 
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  13. kedd 08:00 Angol szóbeli vizsga a 12. évfolyam részére a magyar-angol tagozaton 
(felelős: Fekete Mónika) 

    15:00 9. C/kny - 9. D osztálytanári értekezlet – (felelős: Nemcsics Gyöngyi) 
  15. csütörtök 14:00 Arany Dániel matematikaverseny 1. forduló (felelős: Gróf Andrea) 
 15-20-ig csütörtöktől keddig Karácsonyi témahét – IDB rendezvények (felelős: Bartha Regina) 
  21. szerda  Tanítás 10:45-ig.  
    10:45 Az osztályok karácsonyi ünnepe (felelős: osztályfőnökök) 
    11:30 A tantestület karácsonyi ünnepe (felelős: Nemcsics Gyöngyi) 
december 22-től január 8-ig  Téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő) 
Módosítva a 368/2022. (IX.30.) Korm. rendelet 1§ (4) alapján  

2023. 
 Január (17 tanítási nap) – SUM 93 
  9. kedd  A téli szünet utáni első tanítási nap  
     A szóbeli érettségi témakörök kihirdetésének végső határideje a tavaszi 

érettségi időszakra (felelős: munkaközösség-vezetők, kérdezőtanárok) 
Módosítva a 368/2022. (IX.30.) Korm. rendelet 1§ (4) alapján 

  10. kedd 15:00 9. A/kny, a 9. B/kny és a 9. E/kny osztálytanári értekezlet (felelős: Argayné 
Magyar Bernadette) 

    18:00 A Szülői választmány ülése – Aktuális kérdések, valamint a Szülők 
Báljának előkészítése (felelős: Hutai László) 

  13.  péntek 15:00 Farsang – IDB rendezvény (felelős: Bartha Regina) 
  17. kedd 13:30 Bolyai matematika csapatverseny (felelős: Vargáné Paksi Tünde) 
    15:00 Iskolavezetőségi értekezlet (felelős: Hutai László) 
  18. szerda 20:00-ig A félévi osztályzatok lezárása (felelős: szaktanárok) 
  20. péntek   Az első félév utolsó tanítási napja. 
    15:00 Osztályozó konferenciák (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
  21. szombat 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra  

 A diákügyeletet a 9. A/kny, a 9. B/kny osztály biztosítja. A tanári ügyelet 
beosztása külön terv szerint. (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 

  22-27.  vasárnaptól-péntekig Sítábor (osztályfőnöki és szaktanári hozzájárulás szükséges)  
(felelős: testnevelők) 

**  23-24. hétfő-kedd  Tanítás nélküli munkanap (felelős: Hutai László) 
  27. péntek  A tanulók és a szülők értesítése a félévi tanulmányi eredményekről. 

(felelős: osztályfőnökök) 
    08-16 A felvételi dolgozatok megtekintése (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
    18-22 Öregdiák-találkozó (felelős: Hutai László és Nemcsicsné Molnár Gyöngyi) 
  31. kedd 14:00 Felvételi vizsga (pótló). Órarend szerinti tanítás.  

Az ügyeletet a 9.D osztály biztosítja (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
    15:00 Félévet értékelő tantestületi értekezlet (felelős: Hutai László) 
    18:00 Osztályszülői értekezletek (felelős: osztályfőnökök) 
 

 Február (20 tanítási nap) – SUM 113 
  1. szerda 12:00 Az érettségire történő jelentkezések leadása (felelős: Horváth Ferenc) 
    6-10.  között  Próbaérettségi magyarból (felelős: Zádori Krisztina) 
  7. kedd 16:00 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet – minden ofő (felelős: Czompó 

Ildikó) 
  9. csütörtök 14:00 Arany Dániel matematikaverseny 2. forduló (felelős: Gróf Andrea) 
  14. kedd  Valentin nap (IDB rendezvény) (felelős: Bartha Regina) 
    14:00 Mikola Sándor fizikaverseny 1. forduló (felelős: Takács Bence) 
 
  17. péntek 14:30 Zrínyi Ilona matematikaverseny II. forduló (felelős: Argayné Magyar 

Bernadette) 
    19-02 Szülői Est (felelős: Hutai László) 
 február 27. - március 14.  Felvételi szóbeli meghallgatások. A diákügyeletet a 9.C/kny és a 9.E/kny 

biztosítja. (felelős: Argayné Magyar Bernadette, Nemcsics Gyöngyi) 
  24. péntek 11:00 Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól. 

(felelős: Orosz Dávid) 

 Március (22 tanítási nap) – SUM 133 
  6-10. hétfőtől péntekig Pénz7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét (felelős: Balázsné Juhász Orsolya) 
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  8. szerda 10:45 Nőnapi köszöntő az aulában (felelős: Puskás Gábor + IDB fiúk) 
  8-11. szerdától szombatig KarMUN konferencia (felelős: Takács Bence)  
  xx-xx.   9.C/kny – fatábor (felelős: Kollár Melinda) 
  14. kedd 11:00 Megemlékezés március 15-ről (külön terv szerint) 
  16. csütörtök 10:00 Kenguru matematika verseny (felelős: Salamon Attila) 
  21. kedd  Iskolavezetőségi értekezlet (felelős: Hutai László) 
  27-31. hétfőtől péntekig Digitális témahét (felelős: Horváth Ferenc, Koritár Attila) 
  28. kedd 14:00 Tavaszi nevelési értekezlet – később meghatározott téma szerint. (felelős: 

Hutai László) Tanítás 12:45-ig. 
    17:00 Szaktanári fogadóóra (online) – 19:00 óráig (felelős: Horváth Ferenc) 
 23-29.  csütörtöktől szerdáig Karinthys diákok látogatása Frankenthalba és Babenhausenbe (felelős: 

Kollár Melinda) 
 29-31.  szerdától péntekig 9.ABE/kny fatábor (Velence) (felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők) 
  31.  péntek 18:00-tól Éjszaka a Karinthyban (felelős: Nemcsics Gyöngyi, Bartha Regina és az IDB) 
 

Április (13 tanítási nap) – SUM 146 
***április 3-5 hétfőtől szerdáig Tanítás nélküli munkanapok (felelős: Hutai László)   
 április 6-tól április 11-ig  Tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 5. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap április 12. (szerda). 
  12-14. szerdától péntekig Költészet-napi rendezvények (felelős: Zádori Krisztina) 
  17. hétfő 11:00 Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól. (felelős: Drixler Ildikó) 
  18. kedd 15:00 Tréfás matematikaverseny (felelős: Argayné Magyar Bernadette, Gróf Andrea) 
  19. szerda  A munkaközösség-vezetővel egyeztetett érettségi tételsorok és a 

kidolgozott feladatok leadása ellenőrzésre (felelős: Horváth Ferenc) 
 április 20. és május 3. között OH országos felmérés a 10. évfolyam (9.A,B,E,C és 10.D) részére 

    (felelős: Argayné Magyar Bernadette) 
  21. péntek 11:00 Föld napja rendezvény – kertészkedés, növénygondozás, takarítás, föld 

napi vetélkedő egy tanítási órában (felelős: Nemcsics Gyöngyi, Bartha 
Regina, Villányi Péter) 

  24-28. hétfőtől péntekig Fenntarthatósági témahét (felelős: Villányi Péter) 
  25. kedd 15:00 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet – minden ofő (felelős: Czompó 

Ildikó) 
  21. péntek  A 12. IB osztály utolsó tanítási napja 
  22. szombat 9-16 óra Medve verseny (felelős: Tóthné Juhász Tünde) 
  28. péntektől  IB vizsgák – külön terv szerint (felelős: Salamon Attila) 
 

 Május (22 tanítási nap) – SUM 168   
  3. szerda 20:00-ig Jegyek lezárásának határideje a végzős osztályoknál 

(felelős: szaktanárok) 
  4. csütörtök   A végzős osztályok utolsó tanítási napja 
    15:00 Osztályozó konferenciák a végzős osztályoknál (felelős: Argayné Magyar 

Bernadette) 
  5. péntek  A végzős évfolyam részére tanítási szünet. 
     A többi évfolyamnak a tanítás 13:45-ig tart. 
    20:00 Ballagás (felelős: Radó Cecília, Czompó Ildikó, a testnevelők és az osztályfőnökök) 
  8. hétfő  A kétszintű írásbeli érettségi vizsgák kezdete 
  8-12. hétfőtől péntekig Osztálykirándulások a 9-11. évfolyamon. Osztályonként három 

tanítási nap jár. Az időpontokat Horváth Ferenccel kell egyeztetni. 
  20. szombat 9-16 óra Medve verseny (felelős: Tóthné Juhász Tünde) 
  22. hétfő délelőtt Angol írásbeli vizsga a 10. évfolyam részére a magyar-angol tagozaton 

(felelős: Fekete Mónika) 
    17:00 A magyar-angol két tanítási nyelvű tagozatra 9. évfolyamra felvett 

tanulók szülői értekezlete. (felelős: Hutai László) 
A tanulókat a 9.A/kny a 9.B/kny és a 9.E/kny osztály tanulói fogadják  
(felelős: osztályfőnökök) 

  23. kedd délelőtt Angol szóbeli vizsga a 10. évfolyam részére a magyar-angol tagozaton 
(felelős: Fekete Mónika) 

    17:00 A magyar-német két tanítási nyelvű tagozatra és a normál tagozatra 
felvett tanulók szülői értekezlete. (felelős: Hutai László) 
A tanulókat a 9.C/kny és a 9.D osztály tanulói fogadják 
(felelős: osztályfőnökök) 
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  30. kedd délelőtt Német írásbeli vizsgák a 9/kny. évfolyam részére magyar-német 
tagozaton (felelős: Kollár Melinda) 

    15:00 Iskolavezetőségi értekezlet (felelős: Hutai László) 
  31-1. csütörtök, péntek Angol írásbeli és szóbeli vizsgák a 9/kny. évfolyam részére a magyar-

angol tagozaton (felelős: Fekete Mónika) 

Írásbeli érettségi vizsgák májusban (közép és emelt szinten) 
  8. hétfő 09:00 magyar nyelv és irodalom 
  9. kedd 09:00 matematika 
  10. szerda 09:00 történelem 
  11. csütörtök 09:00 angol nyelv 
  12. péntek 09:00 német nyelv 
  15. hétfő 08:00 informatika, digitális kultúra (középszint) 
    14:00 ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 
  16. kedd 08:00 biológia 
    14:00 társadalomismeret, közigazgatási ismeretek (emelt szint) 
  18. csütörtök 08:00 kémia 
    14:00 földrajz 
  19. péntek 08:00 orosz nyelv és egyéb nyelvek 
    14:00 honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia 
  22. hétfő  08:00 informatika, digitális kultúra – emelt szint 
    14:00 latin nyelv, héber nyelv 
  23. kedd 08:00 fizika 
    14:00 vizuális kultúra 
  24. szerda 08:00 francia nyelv 
    14:00 filozófia  
  25. csütörtök 08:00 spanyol nyelv 
    14:00 mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma  
  26. péntek 08:00 olasz nyelv 

Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat 2022. június 7-14. között, 
a középszintű szóbeli érettségi vizsgákat  2022. június 19. és 30. között kell megtartani. 

 Június (12 tanítási nap) – SUM 180 
 4-től 10-ig vasárnaptól szombatig Angliai tanulmányút az angolos 9./kny osztályokban (felelős: Bálint Gábor) 
  2. péntek 11:00 Nemzeti Összetartozás Napja – emlékműsor  
      (felelős: Kiss András és Kovácsné Papp Ida) 
  7. szerda délelőtt Német írásbeli és szóbeli vizsgák a 10. és a 11. évfolyam részére magyar-

német tagozaton (felelős: Kollár Melinda) 
  8. csütörtök délelőtt Német szóbeli vizsgák a 9. évfolyam részére magyar-német tagozaton 

(felelős: Kollár Melinda) 
  15. csütörtök 20:00-ig Osztályzatok lezárása (felelős: szaktanárok) 
  16. péntek  Tanítás 11:45-ig 
    12:30 Osztályozó értekezletek (felelős: Argayné Magyar Bernadette)  

Módosítva a 368/2022. (IX.30.) Korm. rendelet 1§ (4) alapján 
 19-23-ig hétfőtől péntekig Szóbeli középszintű érettségi vizsgák (felelős: Horváth Ferenc) 

Az érettségi vizsgák ideje alatt a nem érettségiztető kollégáknak: 
összeolvasás, leltár, rendrakás, selejtezés (külön terv szerint) 

  23. péntek 08-12 Beiratkozás a 9. évfolyamra (felelős: Hutai László) 
    16:00 Bizonyítványok, törzskönyvek egyeztetésének határideje 
     Munkaközösségi beszámolók leadása 
  26. hétfő 18:30 Tanévzáró ünnepély (felelős: Hutai László) 
  27. kedd 09:00 Tanévzáró tantestületi értekezlet + Tantestületi ebéd 

(felelős: Hutai László, Nemcsics Gyöngyi) 

 Augusztus 
  25-29. péntektől-keddig Csibetábor 2023. (tervezett időpont!)  

 Szeptember 
 13-15.  szerda, csütörtök, péntek A végzős évfolyamok osztálykirándulása (felelős: osztályfőnökök) 
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Záradék: 
o (A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről – továbbiakban „r.”) r. 2.§ (2) A 

tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban száznyolcvan nap. 6. § A 
tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 
célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli 
munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület 
véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap 
kizárólag pályaorientációs célra használható fel.  

o r. 11. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket 
a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:  

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10. között,  
b) Digitális Témahét 2023. március 27-31. között,  
c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között, 
d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.  

 (2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez 
kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, 
foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

o r. 12.§ (1) A tanév során négy (ebből egy iskolánkat érintő) országos mérés lebonyolítására kerül sor: 

a) az Nkt. 80.§ (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 
természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a … … 10. évfolyamon a miniszteri rendelet 
79.§ (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a … … 11. évfolyamokon. 

(2) A … … méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik mérési napon a … … 
szövegértés és a matematika, a másik mérési napon a természettudományi mérésen … … vesz részt a Hivatal 
által meghatározott eljárásrend szerint. 

(5) A … … méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A 
bementi mérésekre 2022. szeptember 26. és november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. 
március 6. és 2023. június 9. között kerül sor. 

(6) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára 
elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 

(11) Fittségi mérés lebonyolítása. A 2022/2023. tanévben az Nkt.80.§ (9) bekezdése alapján országos mérés, 
értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák 2023. január 9. és 2023. 
május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti 
Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 

o Az iskolai énekkarnak csütörtöki napokon a 15:00 órától 16:00 óráig tartó idősávot tartjuk fenn.  

o A tanári és szülői értekezleteket online felületen is lehet tartani. 

o Az értekezleteket kedd délután tartjuk. Értekezletet hívhat össze az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a 
munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök és a tantestület tagjainak 1/3 része.  
Kérem a kollégákat, hogy kedd délutánra más elfoglaltságot ne tervezzenek! 

o Az osztályszülői értekezletek napját (a 18:00 órás kezdési időpont megtartásával) az osztályfőnökök – az 
iskolavezetéssel előzetesen egyeztetve – módosíthatják. 

o Az iskola rendezvényei (Csibebál, Farsang stb.) zártkörűek. Kérem tanulóinkat, hogy ne hívjanak 
vendégeket! A szalagavatón és a ballagáson meghívottak részvételét biztosítjuk. 

o Az esetleges bombariadók miatt elmaradt tanítási órákat automatikusan a következő tanítási hét keddjén, 
15:00 órai kezdettel pótoljuk. 

o A tanév programját kiegészíthetik az előre pontosan nem tervezhető események, melyekről igazgatói 
körözvényben adunk ki tájékoztatást. A tanév helyi rendjétől eltérni csak az iskolavezetés jóváhagyásával 
lehet. A szervezők ebben az esetben is kötelesek időben értesíteni a testület a programváltozással érintett 
tagjait. 

 Budapest, 2022. augusztus 31. 

 Hutai László 
 intézményvezető 


