
A 2022/23. tanév programterve 
(183 tanítási nap) 

 

Tankönyvek érkezése, átvétele, behordása     augusztus 19. 

Alakuló értekezlet         augusztus 22. hétfő 09.00 

Munkavédelmi oktatás        augusztus 22. hétfő 09.00 

Javítóvizsgák előkészítése        augusztus 22. hétfő  

Javítóvizsgák          augusztus 24., szerda 9.00  

Munkaközösségi munkatervek elkészítése     augusztus 25-26. kedd 

Megbeszélés a szakszolgálatban       augusztus 25. csütörtök, 9. óra 

Iskolanyitogató - elsősök előkészítő foglalkozása     augusztus 29-30., hétfő-kedd, 09-11.00 

Elsős szülői értekezlet        augusztus 30., kedd 16.00 

Iskolahívogató foglalkozások megtervezése 2023-ra     augusztus 29. hétfő 

Tanévnyitó értekezlet        augusztus 30. kedd 09.00 óra  

Tanévnyitó ünnepély elsősök műsorával      augusztus 31. szerda 17.00 óra 

Első tanítási nap, tankönyvosztás       szeptember 01. csütörtök (4 osztáyfőnöki óra) 

Szakkörök szervezése        szeptember 02. 

Iskolai DÖK-delegáltak választása       szeptember 05. hétfő 

Bemeneti mérések adatrögzítése, megküldése     szeptember 5-23. (4., 5., 6., 8. évfolyam) 

Kimeneti mérések adatrögzítése, megküldése     szeptember 5-november 30. (7. évfolyam) 

Tanmenetek, szakköri munkatervek      szeptember 15. péntek (új NAT-os könyvek) 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata    szeptember 19-október 10. 

Mesevetélkedő (4-5. évf.)        szeptember 20. kedd 14 óra 

Udvartakarítás          havonta of. irányításával, minden hónap 1. hétfője 

Magyar Diáksport Napja        szeptember 30. péntek 

Zene világnapja az iskolai énekkarral      szeptember 30. péntek 

A világ legnagyobb tanórája akció    szeptember 30. péntek 

Függetlenség napja – települési műsor      október 01., szombat 

Iskolahívogató foglalkozás (mozgásos)      október 04., kedd 

Zene világnapja a Napfény női kar szervezésében     október 05., 16.30 szerda, közösségi ház 

Aradi Vértanúk megemlékezés (6. évf.) - iskolarádió    október 06., csütörtök 

DIFER-mérésben érintettek felmérése      október 14-ig  



Könyvtárhasználati verseny 7-8.évf.      október  

Pályaorientációs nap       október 15. szombat, tanítás nélküli munkanap        
Október 23-i ünnepély iskolai (8. évf.)      október 21. péntek 12 óra 

Október 23-i ünnepély települési (8. évf.)       október 23. vasárnap 

DIFER-létszám jelentése OH-nak        október 28-ig  

Őszi szünet          okt. 29-nov. 6. (u: okt. 28., e: nov. 7. h.) 

Bemeneti mérések lebonyolítása       
 8.a szövegértés - matematika      október 11. (nagy és kisinformatika terem) 

 8.a természettudomány - angol      október 12. (nagy és kis informatika terem) 

 8.b szövegértés - matematika      október 13. (nagy informatika terem) 

 8.b természettudomány - angol      október 14. (nagy informatika terem) 

 Pótnapok:         október 18., 19. 

 6.a, 6.b szövegértés - matematika      október 24. (nagy és kisinformatika terem) 

 6.a, 6.b természettudomány - angol     október 25. (nagy és kisinformatika terem) 

 Pótnapok:         november 8., 9. 

 4.a, 4.b szövegértés - matematika      november 15. (nagy és kisinformatika terem) 

 5.a, 5.b szövegértés - matematika      november 22. (nagy és kisinformatika terem) 

 Pótnapok:         november 28., 29.  

Papírgyűjtés       november 

Ady Napok (rajz, magyar, matematika)      november 

Nevelési értekezlet           november 17. 14.00 csütörtök (rövidített órák) 

Mesemondó verseny         november 23. szerda 

Bemeneti mérések lezárása, adatrögzítés      december 09. 

DIFER-mérés elvégzése        december 09-ig 

Titok Arany János magyarverseny      december 

Adventi gyertyagyújtás        december 02., péntek 16.00 

Adventi koncert (énekkari fellépés)       december 11., péntek 16.00 vasárnap 

Iskolahívogató foglalkozás (karácsonyi)      december 13., kedd 

Falukarácsony          december 16. péntek 

Karácsony, iskolai ünnepség (ea: 5. évfolyam)      december 21., szerda, közösségi ház 

Téli szünet          dec. 22-jan. 2. (u: dec.21., e: jan.3., hétfő) 

London Bridge országos angol 3 fordulós verseny (Oláh Viktória)  folyamatosan januártól 



Tanulók fizikai állapotának mérése       január 09- május 12. 

Iskolahívogató foglalkozás (angol)       január 24., kedd 

Magyar Kultúra Napja         január 23.  

Félév vége          január 20. péntek 

Osztályozó értekezletek         január 23. hétfő 14 óra felső, január 24. kedd 14 óra alsó 

Félévi értesítők közzététele a Krétában      január 27. péntek 

Félévi értekezlet          február 6. hétfő, 13 óra (rövidített órák) 

Farsang alsó és felső tagozat       február 10. péntek röv. órák után, 15-ig 

Nyílt napok  (járványfüggő)       február 27. hétfő, 28. kedd 

Tiszán innen, Dunán túl verseny       február  

Simonyi helyesíró verseny        február 

Iskolahívogató foglalkozás (öko-bevezető)     február 21., kedd 

Megemlékezés a diktatúrák áldozatairól      február 24. péntek 

Angol szépkiejtési verseny helyi       március  

Területi Mezei futóverseny         március      

Felsős versmondó verseny, iskolai       március 1. szerda 

Alsós versmondó verseny, iskolai       március 2. csütörtök 

Versmondó verseny, területi, Várpalota      március 

Kimeneti mérések lebonyolítása       március 6-június 9. (4-8. évfolyamok) 

Március 15-i ünnepély iskolai (7. évf.)      március 14. kedd, 12 óra 

Március 15-i ünnepély települési (7. évf.)      március 15. szerda 

A Víz Világnapja          március 22. szerda 

Iskolahívogató foglalkozás        március 28., kedd 

Területi angol szépkiejtési verseny       április  

Húsvéti vásár, papírgyűjtés        április 4. kedd 

Nevelési értekezlet          április 5., tanítás nélküli munkanap 
Tavaszi szünet         április 5-11. (u: ápr.4., kedd, e: ápr. 12., szerda) 

A magyar költészet napja        április 12. szerda 

Tanköteles tanulók beiratkozása       április 20., 21., csütörtök, péntek 

A Föld Napja          április 21. péntek 

Fenntarthatósági témahét         április 24–28. között 

Megyei angol szépkiejtési verseny       április    



Tasner Antal napi matematika, angol verseny     április, május 1.hete 

Anyák napja          május 1. hete  

Országos London Bridge angol verseny      ápr.- máj. 

Diákparlament         május 9. kedd 14 óra 

Madarak, fák napja (túra)        május 08. hétfő 

Horváth István Napok         május 10-12. 

Megemlékezés, koszorúzás       május 10. 13.00 (rövidített órák után) 

Területi Kórustalálkozó       május 11. csütörtök 10.00 

Területi Labdarúgó Torna       május 12. péntek, 8.30 

Kimeneti mérések:          március 6-június 9. 

 8.a szövegértés - matematika      időpont később (nagy és kisinformatika terem) 

 8.a természettudomány - angol      időpont később (nagy és kis informatika terem) 

 8.b szövegértés - matematika      időpont később (nagy informatika terem) 

 8.b természettudomány - angol      időpont később (nagy informatika terem) 

 Pótnapok:          időpont később 

 7.a szövegértés - matematika      időpont később (nagy és kisinformatika terem) 

 7.a természettudomány - angol      időpont később (nagy és kis informatika terem) 

 7.b szövegértés - matematika      időpont később (nagy informatika terem) 

 7.b természettudomány - angol      időpont később (nagy informatika terem) 

 Pótnapok:         időpont később 

 6.a, 6.b szövegértés - matematika      időpont később (nagy és kisinformatika terem) 

 6.a, 6.b természettudomány - angol     időpont később (nagy és kisinformatika terem) 

 Pótnapok:         időpont később 

 4.a, 4.b szövegértés - matematika      időpont később (nagy és kisinformatika terem) 

 5.a, 5.b szövegértés - matematika      időpont később (nagy és kisinformatika terem) 

 Pótnapok:         időpont később  

Népszavazás évfordulója             május 19. péntek 

Diákolimpia atlétika körzeti megyei, országos döntő     április, május  

NETFIT eredmények feltöltése       június 15-ig 

Diákolimpia kosárlabda körzetei, megyei döntő     június 

Nemzeti Összetartozás Napja (énekkar)      június 2. péntek 

Osztályozó értekezletek        június 8. csüt. 13 óra alsó, jún. 9 péntek. 13 óra felső 



Tehetségnap           június 14. (tanítás nélküli munkanap) 

DÖK nap (utolsó tanítási nap)       június 15. (tanítás nélküli munkanap) 
Ballagás, bizonyítványosztás 8. évf.       június 16. péntek, 17.00 óra 

Tanévzáró 1-7.           június 22. csütörtök, 16.00 óra 

Tanévzáró értekezlet         június 28. szerda, 09.00 óra 

 

Úszásoktatás 2022/2023. tanév 

5-6. évfolyam (32-32 fő) 

 

dátum időpont évfolyam létszám 

október 10. hétfő 12.00 5. 32 

október 11. kedd 12.00 6. 32 

október 12. szerda 12.00 5. 32 

október 13. csütörtök 12.00 6. 32 

október 17. hétfő 12.00 5. 32 

október 18. kedd 12.00 6. 32 

október 19. szerda 12.00 5. 32 

október 20. csütörtök 12.00 6. 32 

október 24. hétfő 12.00 5. 32 

október 26. szerda 12.00 5. 32 

október 27. csütörtök 12.00 6. 32 

november 07. hétfő 12.00 5. 32 

november 08. kedd 12.00 6. 32 

november 09. szerda 12.00 5. 32 

november 10. csütörtök 12.00 6. 32 

november 14. hétfő 12.00 5. 32 

november 15. kedd 12.00 6. 32 

november 17. csütörtök 12.00 6. 32 

 



Négy tanítás nélküli munkanap pedagógiai célra való felhasználása: 

 
 1. Pályaorientációs nap        október 15. 

 2. Nevelési értekezlet       április 5. 

 3. Tehetségnap        június 14.  

 4. DÖK nap (utolsó tanítási nap)      június 15.  

 

Lázár Ervin program: 

 
Színház-tánc-cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, őshonos állatok bemutató helyeinek meglátogatása a Lázás Ervin program 

keretében 

Iskolai énekkar foglalkozásainak időpontjai: 

 
Hétfőnként és csütörtökönként a 7. órában 

Iskolahívogató foglalkozások 

 
Október: Mozgásos játékok, állatok utánzása mozgással, sorversenyek. December: karácsonyi dalok, mondókák, karácsonyi díszek készítése. 

Január: játékos angol nyelvi ismerkedés, daltanulás. Február: ökoiskolai csalogató, a tudatos környezetvédelem alapjairól játékosan. Március: 

húsvéti ugribugri, sportfoglalkozás a szabadban. Bemutató tanítási óra az iskolába készülő óvodásoknak, óvónénikkel. Nyílt tanítási nap március 

végén a leendő elsősök szüleinek.  

Pályaorientációs nap: 
Részvétel a Pályaválasztási Napokon. Tájékozódás Várpalotán, a pályaválasztási tájékoztatón. Pályaválasztási szülői értekezleteken tájékoztatást 

tart három iskola igazgatója az iskolánkban, amelyen a diákok és a szülők is részt vehetnek. (Faller, Thuri, a veszprémi Közgáz). Egyéb tervek 

felsős diákok számára: Szakmák éjszakájára Veszprémben, illetve Balatonfűzfőn. Gyárlátogatás szervezése. Alsós diákoknak és óvodásoknak 

testvérosztályokkal, forgószínpad-szerűen játékos-kézműves foglalkozások keretében virágkötő – bőrdíszműves - hímző-varró – cukrász – áruházi 

eladó – tevékenységek szervezése.  

 

 

 



Ökoiskola munkaterv 

2022/2023. tanév 

Időpont Tervezett program 
Résztvevők 

Partnerek 

2022.08.23. Év eleji munkacsoport megbeszélés, közös ötletelés  munkacsoport tagjai 

 

2022.08.26. A munkaterv előkészítése, a dokumentumok összehangolása,  

egyeztetés a Dök-kel, kollégákkal 

munkacsoport tagjai, 

érintett pedagógusok, 

technikai személyzet 

 

2022.08.30. A tanévnyitó értekezleten a munkaterv elfogadása tantestület 

2022. 09. 01-től 

folyamatosan 

Az iskola honlapjának (Ökoiskola fül) folyamatos frissítése – a szülők, az 

intézmény parnereinek folyamatos tájékoztatása 

 

2022.09.05-től 

folyamatosan 

Óvjuk környezetünket! - Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában 

Csatlakozás a PontVelem- GyűjtsVelem programhoz  

Használtelem – gyűjtés osztályverseny keretében 

 

tanulók, szülők 

2022. 09. 05-től 

folyamatosan 

Energiatakarékosan éljünk! -  Energiajárőrök működtetése  

(világítás, vizes blokk, ajtók és ablakok ellenőrzése) 

 

a folyosón ügyelő diák 

2022. 09.12. Öko-faliújság kialakítása (alsó tagozat) 

Öko-tárlat kialakítása (felső tagozat) 
 

2022. 09.16-22. Indulj gyalog, kerékpárral vagy rollerrel a suliba! 

Európai Mobilítási Hét és Autómentes Nap kampány 

A környezetbarát és fenntartható közlekedés népszerűsítése 

 

tanulók, az iskola dolgozói 

2022.09. 30. Az állatok világnapja (10.01) – alsó tagozat rajzkiállítás  

                                           – felső tagozat (online kiállítás, galéria) 

Csatlakozás a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár programjaihoz 

tanulók, 

a könyvtár dolgozói 

2022.10. 03. A madáretetőkellenőrzése, karbantartása, pótlása, feltöltésül 

élelemmel 

 

tanulók 



2022. 11.08. Papírgyűjtés tanulók, az iskola dolgozói, 

szülők 

2022.10. 03-07. Csatlakozás a Világ Legnagyobb Tanórája programsorozathoz tanulók 

2022. 10. 15.  Alternatív energia - megújuló energiák.  

Az alternatív energiák alkalmazásának lehetőségei napjainkban, a 

szélenergia. Tési túra a szélmalmokhoz és szélerőműparkhoz. 

 

5.a tanulói,  

kísérő pedagógusok 

2022.11.  

2. hetében 

Táplálkozási szokások, diabetesz, egészséges életmód - előadás 

 

védőnő 

2022. 11. 14-től A tanulók megismertetése az E.on EnergiaKaland c. interaktív  

tananyagával, melynek célja az energiatudatosság kialakítása és az 

energiával kapcsolatos tudás bővítése életkornak megfelelően  

(6-8, 7-11, 11-14 éves korosztály). 

 

3. 4. 5. 6. 7. osztály 

2022. 12. hó Adománygyűjtő akció – MosolyManók tanulók, pedagógusok 

2023. 02. A féléves szülő értekezleten a fenntarthatóság témájának megbeszélése, 

tájékoztató a 2. féléves programokról. 

szülők 

2023. 02. hó ŐKO iskolanyitogató  

2023. 03.06.  Osztálydekoráció  – ÖKOTAVASZ 

 

 

2023. 03. Fuss az egészségedért! – csatlakozás a kistérségi mezei futóversenyhez 

 

alsó és felső tagozat tanulói 

2023. 03. 21. Víz Világnapja – Ívóvízünk védelmében előadás 

Részvétel a Bakonykarszt Zrt. hagyományos rajz- és fotópályázatán 

 

Bakonykarszt Zrt. 

2023. 04. 0.4. Húsvéti vásár (természetes anyagok, újrahasznosítható anyagok 

felhasználásával) 

 

tanulók, szülők, pedagógusok 

2023. 04.  

3. hete 

Virágok ültetése, az emlékpark gondozása 8.a osztály 

2023. 04. 04. Papírgyűjtés tanulók, szülők, az iskola dolgozói 

 



2023. 04. 21. Föld Napja 

Az 1. osztályosok látogatása az óvodába 

Énekeljünk a Földért! 

 

 

 

Csatlakozás a helyi rendezvényekhez 

1. oszt. tanulói, 

Partner intézmény  Panelkuckó  

Napköziotthonos 

Óvoda 

közösségi ház könyvtár 

 

2023. 04. 

24-28. 

Fenntarthatósági témahét – felső tagozat 

                                            alsó tagozat 

 Biciklire pattanunk – A víz és vízpart élővilága, madárlesen 

(A közeli tó élővilága, madárismeret) 

 Alkosd újra! – Jó játék a PET palack!   

A készített alkotások kiállítása a közösségi házban.  

felső tagozat 

alsó tagozat 

15-20 felsős tanuló 

partner iskola, óvoda, 

közösségi ház 

(a kistérségre is kiterjeszthető) 

2023. 05. 08. Madarak és fák napja 

Az év fája és madara – plakátok készítése 

 

2023. 05.29-

június 2. 

Erdei iskola  6.7.8. osztályos tanulók 

 

2023. 05. Osztálykirándulások keretében hazánk természeti értékeinek  

megismerése  

Alsó tagozatos közös kirándulás 

az iskola tanulói, 

pedagógusok 

2023. 06. 14. v. 

15. 

Egészségnap Ökosan és Okosan 

(DÖK v. Tehetség nap) 

 

2023. 06.  Az iskola és az emlékpark díszítése a ballagásra a természetvédelmi 

szempontok figyelembevételével. 

 

7. osztály 

2023. 06. Eseménynaptár készítése az Ökoiskola éves munkájáról alsós tanulók 

2023. 06. Munkaközösségi megbeszélés, az éves munka értékelése, tervek a következő 

tanévre. 

munkaközösség 

 

 

 

 



 

    Szülői értekezletek        Fogadó órák  Tanulmányi kirándulások, 

                erdei iskolák 

  őszi  félévi   tavaszi   téli   tavaszi 

 

1.a október 17. február 07. május 08. december 1. március 23. június 2., péntek 

1.b október 17. február 07. május 08. december 1. március 23. június 2., péntek 

2.a szeptember 19. február 13. május 08. december 1. március 23. június 2., péntek 

2.b szeptember 19. február 13. május 08. december 1. március 23. június 2., péntek 

3.a szeptember 14. február 08. május 09. december 1. március 23. június 2., péntek 

3.b szeptember 14. február 08. május 09. december 1. március 23. június 2., péntek 

4.a szeptember 13. február 07. május 09. november 30. március 22. június 2., péntek 

4.b szeptember 13. február 07. május 09. november 30. március 22. június 2., péntek 

5.a szeptember 19. február 09. május 02. november 30. március 22. május 29-től június 02-ig 

5.b szeptember 19. február 09. május 02. november 30. március 22. május 29-től június 02-ig 

6.a szeptember 20.  február 14. május 03. november 30. március 22. május 29-től június 02-ig 

6.b szeptember 20. február 14. május 03. november 30. március 22. május 29-től június 02-ig 

7.a szeptember 21. február 15. május 03. november 30. március 22. május 29-től június 02-ig 

7.b szeptember 22. február 16. május 04. november 30. március 22. május 29-től június 02-ig 

8.a szeptember 22. február 16. május 04. november 30. március 22. május 29-től június 02-ig 

8.b szeptember 22. február 16. május 04. november 30. március 22. május 29-től június 02-ig 

 

* tervezett időpontok 

 


