
SZEPTEMBER Esemény 

 

1.  

 

 

 

 

 

Tanévnyitó szentmise a római 

katolikus templomban 

A szorgalmi idő kezdete, első 

tanítási nap 

 

Szülői értekezlet az 1. évfolyamon 

 

2. A DIFER méréssel kapcsolatos 

teendők 

5. Az ingyenes étkezéshez szükséges 

dokumentumok bekérése a 

szülőktől 

 

8. 

 

 

13. 

Iskolarádiós megemlékezés Szűz 

Mária születéséről 7 

 

Szülői értekezlet a 2-8. 

évfolyamokon 

 

Tantermek díszítése 

 

  15. folyamatos Iskolai dokumentumok (e-napló, 

anyakönyvek, beírási napló, 

jelenléti ív, stb.) pontos, naprakész 

vezetése érdekében azok 

ellenőrzése  

 

   20. 1. Teremtésvédelmi Nap – 

Takarítási Világnap, 

hulladékgyűjtő nap - papírgyűjtés 

 

   23. Iskolarádiós megemlékezés Szent 

Gellértről    

Tanmenetek, foglalkozási tervek, 

fejlesztési tervek, 

osztályközösségi tervek és a 

szociometria leadása 

 

   24. folyamatos A „SULIOLIMPIA” beindítása 

 

 

 

Statisztikai jelentés elkészítése 



   27. folyamatos 

 

 

 

Együttműködés a pedagógiai 

szakszolgáltató intézménnyel a 

SNI, BTMN gyermekek 

fejlesztése érdekében 

    29. folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködés a Felsőzsolcai 

Közművelődési intézettel és 

Városi Könyvtárral  

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatot ellátó pedagógus 

együttműködik a pedagógusokkal 

a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátása érdekében; napi 

kapcsolatban áll az 

osztályfőnökökkel, a Felsőzsolcai 

Családgondozó Központtal és a 

védőnőkkel 

 

Az iskolai folyosók dekorálása 

 

 

 

OKTÓBER Esemény 

 

    3. 

 

 

A zene világnapja – iskolarádiós 

megemlékezés 

4. 2. Teremtésvédelmi Nap - Állatok 

világnapja – tanulmányi kirándulás 

 

6. Iskolarádiós műsor az aradi 

vértanúk tiszteletére   

 

 

    7. 

Magyarok Nagyasszonya ünnepe: 

közös lelki nap az alsó és felső 

tagozatos tanulóknak a római 

katolikus templomban 

Rózsafüzér hónapja   

10-21. Bemeneti mérés -8. évfolyam 

13. Játékos anyanyelvi vetélkedő 

2-8. évfolyam 

15. Pályaorientációs nap   

20. 

 

 

8. osztályos tanulók részvétele 

pályaválasztási rendezvényeken 

 



 

 

 

 

 

 

A DIFER mérésben résztvevő 1. 

osztályos tanulók névsorának 

továbbítása az Oktatási Hivatal felé 

 

1956. október 23. – iskolarádiós 

megemlékezés 

      21. Nevelési értekezlet   

23. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc és a Magyar 

Köztársaság Kikiáltásának ünnepe 

– városi ünnepség, Turul-futás 

október 24.- 

november 11. 

Bemeneti mérés 6. évfolyam 

25. Fogadó óra 

 

NOVEMBER Esemény 

 

6. Iskolánk megalakulásának  10 éves 

évfordulója-  ünnepség 

8. Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban  

      1. és 5. évfolyam 

9-11. 

 

 

 

 

 

 

Szent Márton hét 

Tematikus hét - november 09-11. 

 

 

 

10. „SULIOLIMPIA” - A hónap 

tanulója verseny győzteseinek 

jutalmazása iskolagyűlésen – alsó 

tagozat  

 

11. SULIOLIMPIA” - A hónap 

tanulója verseny győzteseinek 

jutalmazása iskolagyűlésen – felső 

tagozat   

14-30. Országos mérés 

4. osztályos tanulók bementi mérés 



5. osztályos tanulók bemeneti 

mérés 

15. Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban  

     2. és 6. évfolyam 

22-25. 3.Teremtésvédelmi Nap –  

Egészségnevelési hét 

 

 

22. Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban 

       3. és 7. évfolyam 

28. 

 

 

1. Adventi gyertyagyújtás 

            1 és 5. évfolyam 

 

 

29. Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban 

        4. és 8. évfolyam 

29. Kapcsolatfelvétel az óvodákkal 

 

 

 

DECEMBER Esemény 

 

            2. Jelentkezés a központi felvételi 

vizsgára  

            5. 2. Adventi gyertyagyújtás 

     2. és 6. évfolyam 

            6. Adventi lelki nap - Szent Miklós   

 

 

 

 

         12. 3. Adventi gyertyagyújtás 

     3. és 7. évfolyam 

 

         13. Karácsonyi kézműves foglalkozás- 

családi nap 

         15. 4. Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi 

lelkinap a római katolikus templomban 

       4. és 8. évfolyam 

 

 

 



 

 

 

 

 

JANUÁR Esemény 

 

6. Vízkereszt – szentmise a római 

katolikus templomban 

6. A NETFIT beindítása  

          11. „SULIOLIMPIA” - A hónap tanulója 

verseny győzteseinek jutalmazása 

iskolagyűlésen - alsó tagozat 

 

         12. „SULIOLIMPIA” - A hónap tanulója 

verseny győzteseinek jutalmazása 

iskolagyűlésen – felső tagozat 

 

         20. A magyar Kultúra napja – iskolarádiós 

megemlékezés 

 

         21. Központi írásbeli felvételi vizsgák 

 

         23. Félévi osztályozó értekezlet 

 

         27. Félévi értesítők kiosztása 

         31. Központi pótló írásbeli felvételi 

vizsgák 

Félévi értekezlet 

 

 

FEBRUÁR Esemény 

 

7. Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban 

      1. és 5. évfolyam 

7. Félévi szülői értekezlet 

 

10. Farsangi bál 

 

14. Évfolyam-mise a római katolikus  

templomban 

      2. és 6. évfolyam 

21. Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban 



       3. és 7. évfolyam 

22. Középiskolai jelentkezési lapok 

továbbítása 

28. Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban  4. és 8. évfolyam 

 

 

 

MÁRCIUS Esemény 

 

1. „SULIOLIMPIA” - A hónap tanulója 

verseny győzteseinek jutalmazása 

iskolagyűlésen – alsó tagozat 

 

2. „SULIOLIMPIA” - A hónap tanulója 

verseny győzteseinek jutalmazása 

iskolagyűlésen – felső tagozat 

 

7. Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban 

      1. és 5. évfolyam 

 

Fogadó óra 

9. Keresztút – közös lelkinap az alsó és 

felső tagozatos tanulóknak a római 

katolikus templomban 

14. Nemzeti ünnepünk március 15. – 

iskolarádiós megemlékezés 

 

Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban 

     2. és 6. évfolyam 

17. Játékos matematika verseny 

21. Tanulói adatlapok módosításának 

lehetősége (8. o) 

 

Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban 

      3. és 7. évfolyam 

            21. Évfolyam mise a római katolikus 

templomban 

 

Tanulói adatlapok módosításának 

lehetősége (8. o) 



            22. Víz világnapja-iskolarádiós 

megemlékezés és vetélkedő 

23-24. 4. Teremtésvédelmi nap 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 

– iskolarádiós megemlékezés, 

filmvetítés illetve virág- és faültetés 

Tematikus hét március 20-24. 

 

28. Évfolyam-mise a római katolikus 

templomban 

      4. és 8. évfolyam 

30. Misztériumjáték- húsvéti lelki nap 

 

 

 

ÁPRILIS Esemény 

 

             3. Húsvéti kézműves foglalkozás 

       óvodások, alsó tagozat 

 

4. Költészet napja – vers és mesemondó 

verseny 

           5. 

 

Tavaszi nevelési értekezlet 

           20-21. Tanköteles tanulók beiratkozása 

           22. Tanköteles tanulók beiratkozása 

 

Föld napja-iskolai megemlékezés 

 

Fizikai állapot- és edzettség felmérés 

lebonyolítása a felső tagozatos tanulók 

körében 

           24. Nyílt nap az 1 – 2. órában 

 

 

 

 

 

MÁJUS Esemény 

 

2. Szülői értekezlet 

„SULIOLIMPIA” - A hónap tanulója 

verseny győzteseinek jutalmazása 

iskolagyűlésen – alsó tagozat 

 



         3-4. „SULIOLIMPIA” - A hónap tanulója 

verseny győzteseinek jutalmazása 

iskolagyűlésen – alsó tagozat 

Országos kompetenciamérés (magyar, 

matematika) a 6.  évfolyamon 

19. Madarak és fák napja – iskolai 

megemlékezés 

18. Országos kompetenciamérés (magyar, 

matematika) a 8.  évfolyamon 

25. Országos kompetenciamérés (angol, 

természettudomány) a 8.  évfolyamon 

26. Gyermeknap-családi nap 

          31. 8. osztályosok szóbeli vizsgája 

 

 

Fizikai állapotfelmérés eredményeinek 

rögzítése a NETFIT rendszerben 

 

 

JÚNIUS Esemény 

 

1-2. 5. Teremtésvédelmi Nap – 

Környezetvédelmi Világnap – 

szemétszüret, filmvetítés, előadás, 

hulladékgyűjtés 

Tematikus hét június 1 – 3. 

 

             4. Részvétel a Nemzeti Összetartozás 

Napja alkalmából szervezett 

ünnepségen 

 

   8. Év végi osztályozó értekezlet 

 

DÖK nap 

 

14. Sport nap 

 

16. Ballagás 

 

23 Tanévzáró szentmise a római katolikus 

templomban 

 

30. Év végi értékelő értekezlet 

 

 


