Rumi Rajki István Általános Iskola
1. A TANÉV HELYI RENDJE
2022/2023

1.1.
sz.

1.

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

esemény / téma

felelős

időpont

Pályaorientációs
Témanap

Munkaközösségveze
tők, DÖK

2022. október 15.

Gyermeknap

diákönkormányzat

2023.05.26.

2.

péntek

résztvevők,
feladatok
Diákok,
testület

Nevelő

Diákok,
Nevelő
testület

Osztályozó konferencia

intézményvezető

2023.06.13-

nevelőtestület

Adminisztrációs nap

intézményvezető
helyettes

2023. 06. 14.

nevelőtestület

3.

4.

A tanév szorgalmi időszaka 183 tanítási nap
Első nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó nap: 2023. június 15. (csütörtök)
A szorgalmi időszak első féléve 2022. szeptember 1. - 2023. január 22-ig tart. Az első féléves
tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023.január 27-ig tájékoztatjuk a félévi
értesítő által.

1.1.1. A szünetek időtartama
Iskolai tanítási szünetek:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni

első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső
időszakában:
 Munkanap áthelyezések 2022, 2023 munkaszüneti napok körüli munkarend
o 2022. október 29-től november 1-ig tart az év harmadik négynapos hétvégéje,
mivel november 1. keddi napra esik, október 31. hétfő pedig pihenőnap lesz.
Ez utóbbit október 15-én, szombaton kell ledolgozni.

1.2.
A nemzetünk szabadságtörekvéseit
megemlékezések időpontja

tükröző,

ünnepnapok,

továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző
emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola
hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
sz.
1.

esemény / téma

3.

4.

5.

időpont

alsós
és
felsős
munkaközösség,
Diákönkormányzat

2022.10.06.

Az
1956-os
forradalom
és
szabadságharc ünnepe (október 23.)
ünnepély

Grubánovits Katalin

2022.10.21.

A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatai emléknapja (február 25.)
faliújság

Kondicsné Pásti Erika

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.) emléksarok látogatása
osztály szinten az aulában

2.

felelős

Az
1848-as
forradalom
és
szabadságharc ünnepe (március 15.)
a, ünnepély (3. és 4. osztály) ; b,
felvételről
osztályszinten
megtekintés
A holokauszt áldozatai emléknapja
(április 16.)

(csütörtök)

(péntek)
2023.02.24.
(péntek)
Tamás Csilla, Kondicsné
Pásti Erika

Kondicsné Pásti Erika,

2023.03.14.
(kedd)

2023.04.14.

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja

Somogyi Gábor

2023.06.02.

(június 4.)

1.3.
sz.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Tanévnyitó: osztályszinten, az első
osztályosok
fogadása
az
osztályteremben

igazgatóhelyettes

szeptember 1.
(csütörtök)

2.

Diákközgyűlés, DSE

DÖK-ért felelős tanár

szeptember
26. (hétfő)

3.

Halottak
napi
megemlékezés:
Koszorúzás a temetőben névadónk,
Rumi Rajki István sírjánál

DÖK-ért felelős tanár,
intézményvezető

október
(péntek)

4.

Rumi Rajki Napok: január 22. a
magyar kultúra napja alkalmából

intézményvezető
helyettes,

2023. január
20- 24.

- nyitó rendezvény
- Kistérségi Komplex Tanulmányi
Verseny

4. o. és 8.
osztályfőnökök,

28.

o.

igazgató

- Vizuális Találékonyság
5.

3 hetet meghaladó projekt:
Ökoiskolai
projekt
/Témahét:
Fenntarthatóság,
környezettudatosság/

Alsós
és
felsős
munkaközösség

2023. április
24. - május
19.

6.

Gyermek és családi nap: közös
intézményi szintű program

Lénártné Hustiker Erika
DÖK-vezető

2023.05. 26.

7.

8. osztály búcsúja

Gyurkóné Kirizs Erika

(péntek)
2022.06.15.
(csütörtök)

8.

Tanévzáró ünnepély, ballagás

igazgatóhelyettes

2023.06.17.
(szombat)

1.4.
sz.
1.

Egyéb az iskolai élethez kapcsolódó programok:

esemény / téma

felelős

időpont

Zenei világnap

Flóra
Károlyné

2022.10.01

2.

Egészségnevelési hét:

Sümeghiné
Károly
Hajnalka,
Peterdi
József

2022. 11.
21-25.

3.

Magyar Diáksport Napja
Európai Diáksport Napja

Somogyi
Gábor,
Földvárszki
Edina

2022.09.30
.
(péntek)

4.

A világ legnagyobb tanórája
Kraft
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/programis
László
merteto

2022.
október 3-7.
Béla
között,
nyolcadik
alkalommal

5.

Témahét Halloween

Wölferné
Bugovics
Magdolna,
Koós Katalin

2022.
10.24-28.

6.

Témahét Martinstag

Kondicsné
Pásti Erika,
Gyurkóné
Kirizs Erika,
Hor
váthCziráki Judit

2022.11.07
-11.

7.

Mikulás

osztályfőnök
ök

2022.12.05
.

(hétfő)
8.

Advent. Luca nap

9.

Diák-Karácsony

Alsótagozatos
munkaközöss
ég

2022.11.25
. 12.10-13.
(kedd)
2022. 12.21.
(szerda)

10.

Farsang alsó és felső

osztályfőnök
ök

2023. 02.
10.
(péntek)

12.

Anyák napja - ajándékkészítés

osztályfőnök
ök

2023.
05.05.

13.

Madarak és fák napja

Lénártné
Hustiker
Erika

2023.05.10
.
(szerda)
esőnap:
2023.05.12
.

14.

Erdei Iskola

Tamás Csilla

2023. 05.
15-19.

Tanulmányi és osztálykirándulások

osztályfőnök
ök

2023.06.
09.
(péntek)

16.

Zenés délután

Flóra
Károlyné

2023.05.1
2.
(csütörtö
k)

17.

Határtalanul Erdély

Kraft Béla
László,
Somogyi
Gábor

2022.
10. 0813.

15
.

1.5. A témahetek és a témanap megszervezése

11. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése
szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:
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, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával
összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében
megszervezheti.

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont

esemény / téma

felelős

2022.
augusztus 23.
(kedd)

Alakuló értekezlet: A következő tanév
előkészítése, el kezdésével kapcsolatos
feladatok, tájékoztatás

Intézményvezető

2022.
augusztus 30.
kedd

Tanévnyitó értekezlet

Intézményvezető

2022. 11. 14.
hétfő
(délután)

Őszi nevelési értekezlet: Harmóniában a
természettel (Ökoiskolai munkaterv része)

Intézményvezető

2023.
01.19.
(csütörtök)

Félévi osztályozó értekezlet

Intézményvezető

2023.01.30.

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó
feladat meghatározó értekezlet:
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának
vizsgálata

Intézményvezető

2023.03.06.
(hétfő)

Időszerű feladatok:
- pedagógus továbbképzés: Beiskolázási terv

Intézményvezető

2023.04.17.

Tavaszi nevelési értekezlet: Felkészülés a 3
hetes projektre

Intézményvezető

2023.06.12.

Év végi osztályozó konferencia

Intézményvezető

2023.06.30.
(péntek)

Tanévzáró értekezlet:
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának
vizsgálata

Intézményvezető

1.6.

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont

esemény / téma

felelős

2022.09.12 - 13.

Általános szülői értekezlet 1-8. osztály

Intézményvezető

2023.02.06. - 07.

Általános szülői értekezlet

Intézményvezető

2023.05.08. -09.

Szükség szerint általános szülői értekezlet vagy
fogadóóra

Intézményvezető

Szülők tájékoztatása:
Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy
gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük,
valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek
között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi
lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. Határidő:
2022. okt. 31.
A fogadóórák terve:
Fogadóórák: az iskolatitkárral történő időpontkérést, egyeztetést követően, személyre
szabottan, igény szerint.

