
  

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 2022-23-as tanévre  

elkészített munkatervének kivonata 

Dátum Munkatervi program megnevezése 

2022.09.01 Első tanítási nap, tanévnyitó ünnepély 

2022.09.02 Becsöngettek, fussunk! 

2022.szeptember 2. 

hete 
A diáktanács alakuló megbeszélése 

2022.09.05. SZMK értekezlet 

2022. szeptember Szülői értekezletek az alsó tagozaton (2022. 09. 06-08.) 

2022. szeptember Szülői értekezletek a felső tagozaton (2022. 09.12-15.) 

2022.09.19-10.10 Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. évfolyam 

2022.09.19-21 Erzsébet-tábor  

2022.09.23 Megemlékezés Széchenyi István születésének évfordulójáról az 1-8. évf. részvételével 

2022.09.22 Autómentes világnap mobilitás hete a DÖK szervezésében 

2022.09.30 A magyar népmese napja: meseolvasás a 3-4. évfolyamon önkéntes felsős tanulókkal, bábozás 

2022.09.30 Magyar Diáksport Napja 

2022. októbertől Elsősegélynyújtó foglalkozások a felső tagozaton a tanév folyamán folyamatosan 

2022.10.03 Zene világnapja 

2022.10.04 
Állatok világnapja alsó és felső tagozaton (lovak 7-8. évfolyam) előadás 5-6. évfolyamon. Alsó tagozaton 

terápiás jellegű kutyabemutató évfolyamonként.  

2022.10.06 Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjáról osztálykeretben. 

2022.10.06  Emlékfutás az aradi vértanúk tiszteletére 

2022.10.07 Tantestületi tanulmányi kirándulás - a 4 tanítás nélküli munkanap terhére 

2022.10.10-21 Bemeneti mérés a 8. évfolyamon  

2022.10.10 Pályaorientációs nap - tanítás nélküli munkanap 

2022.10.14 Bolyai Matematika Csapatverseny 

2022.10.15 Projektnap a takarékosság jegyében (az országosan áthelyezett munkanap 10.31-e helyett) 

2022. októberben Beiskolázási tájékoztató a 8. évfolyamosok szüleinek 

2022.10.21 Október 23-ra emlékezünk az iskolában a felső tagozatosokkal, alsó tagozaton osztálykeretben 

2022.10.23 Községi ünnepély 

2022.10.24-11.11 Bemeneti mérés a 6. évfolyamon  

2022.10.28 
Őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: okt. 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap: nov. 7. 

(hétfő). 

2022.11.11 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

2022.11.11 Márton napi programok 

2022.11.14-30. Bemeneti mérés a 4-5. évfolyamon  

2022. ősz folyamán Sulizsák (ruhagyűjtés) 

2022.11.14 Tankerületi szakmai nap 



2022.11.15 Fogadóórák tartása (felső tagozat) 

2022.11.16 Fogadóórák tartása (alsó tagozat) 

2022. november Tolerancia napja testnevelésórán az alsó-felső tagozaton (akadálypálya) 

2022. november 

vége 
Adventi készülődés a napköziben 

2022.11.28 Közös ének, az első adventi gyertya meggyújtása 

2022.11.29 Népdal éneklő verseny 

2022. november Védőnői előadás a 7. évfolyam számára (Hogyan mondjunk nemet?) 

2022.11.29 Varga Tamás matematikaverseny 

2022. december 

eleje 
Részvétel az "Észforgató" területi csapatversenyen SNI és BTMN tanulóknak 

2022.12.02 A tanulók jelentkeztetése a központi írásbeli felvételi vizsgákra 

2022.12.05-09 Mikulás kupa  

2022.12.06 Piros nap Alsó tagozat: Mikulásváró interaktív műsor Felső tagozat: Mikulás érkezése 

2022. december Karácsonyi vetélkedő 

2022.12.20 Karácsonyi műsor az 1-2. órában. Játék, ajándékozás osztálykeretben a 3-4. órában 

2022.12.21 Tanítás nélküli munkanap - a 4 szabadon felhasználható munkanap terhére 

2022.12.21 
Téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. 12. 20. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap: 2023. 

01. 03. (kedd). 

2023. január 

folyamán 
K&H Vigyázz! Kész! Pénz! Vetélkedőre nevezés  

 2023. 01.16-20. Intenzív hét: felvételi előkészítő a 8. évfolyamosoknak  

2023.01.20 Az első félév vége 

2023.01.21 Központi írásbeli felvételi vizsga 

2023.01.23 A magyar kultúra napja magyarórán, szépolvasó verseny a napköziben 

2023.01.27 A félévi értesítők kiosztása 

2023.01.30 Angol-német országos verseny helyi fordulója (január vége, február eleje) 

2023.01.30 Szülői értekezlet tartása az első félév értékeléséről az 1-2. évfolyamon 

2023.01.31 Szülői értekezlet tartása az első félév értékeléséről a 3-4. évfolyamon 

2023.02.01 Szülői értekezlet tartása az első félév értékeléséről az 5-6. évfolyamon 

2023.02.02 Szülői értekezlet tartása az első félév értékeléséről az 7-8. évfolyamon 

2023. február 

folyamán 
Szép Magyar Beszéd Verseny Gyálon  

2023.02.10 Felsős farsang 

2023.02.17 Alsós farsang 

2023.02.25 Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja történelem óra keretében 7-8. 

2023.02.27 Tanítás nélküli munkanap - a 4 szabadon felhasználható munkanap terhére 

2023. március Arany János szavalóverseny Gyálon 

2023. március-

április 
Drog- és bűnmegelőzési előadás 

2023. 03.06-10. Pénzügyi és vállalkozói témahét  

2023. március Bankvelem Pénzokos Kupa többfordulós verseny  

2023.03.06-06.09 Kimeneti mérés 

2023. március Iskolahívogató rendezvény  

2023.03.14 Megemlékezés a nemzeti ünnepről 



 

2023.03.15 Községi ünnepély 

2023.03.21 Víz világnapja az felső tagozaton  

2023.03.21 
Víz világnapja az alsó tagozaton: 4. évfolyam kerékpáros túra a község szennyvíztelepére 

3. évfolyam községünk vízi élővilága 

2023. március-

április 
Közlekedési témanap a rendőrség bevonásával alsó és felső tagozaton 

2023.03.30 Vers- és prózamondó verseny rendezése az alsó tagozatosoknak 

2023.04.02 Széchenyi Napok nyitó ünnepsége (áthelyezett munkanap a 04.05. nap helyett) 

2023.04.02 Széchenyi Napok nyitó ünnepsége 

2023.04.03 Osztályprogramok a felső tagozaton, akadályverseny az alsó tagozaton  

2023.04.04 Osztályprogramok az alsó tagozaton, akadályverseny a felső tagozaton  

2023.04.04 Janák László Kézilabda Kupa Jobbágy Tamás Labdarúgó Emléktorna 

2023. második félév 

folyamán 
Egészségügyi előadások az 5-6-8. évfolyam számára  

2023.04.05 
Tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. 04. 05. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap: 

2023. 04.12. (szerda). 

2023.04.11 Költészet napja: versíró pályázat 

2023.04.17 Holokauszt emléknap - történelem óra keretében 7-8. évfolyam 

2023. 04. 24-28 Fenntarthatósági és környezettudatossági témahét 

2023.04.25 Fogadóóra - felső tagozat 

2023.04.26 Fogadóóra - alsó tagozat 

2023. tavasza Szülők bálja vagy más szülők által szervezett közös program (pl. családi nap) 

2023. április Német nyelvi verseny  

2023. április Litteratum német nyelvi verseny 

2023. május eleje Papírgyűjtés  

2023. május Sulizsák (ruhagyűjtés) 

2023.05.10 Madarak és fák napja természetismeret és biológia órán. Madárvárta látogatása 3. és 5. évfolyam 

2023.05.10-11-12 Erdei iskola   

2023.05.10-11 Tanulmányi kirándulás az alsó és felső évfolyamokban  

2023.05.20 Etika/ hit- és erkölcstan tantárgy módosításának utolsó időpontja 

2023.05.30-

2023.06.02. 

Határon túli magyarlakta területre szervezett tanulmányi kirándulás a tanulmányi verseny győztes 

osztályának  

2023.05.30-

2023.06.02. 
Határtalanul 

2023.06.05 Nemzeti összetartozás napja a 4-8. évfolyam részvételével 

2023.06.15 Utolsó tanítási nap  

2023.06.16 Ballagás 

2023. június Évzáró 

A tanév folyamán részt veszünk a Diákolimpián az alábbi sportágakban: Mezei Futóverseny, Futsal, 

Grundbirkózó, Leány kézilabda, Fiú labdarúgás, Atlétika, valamint a Fradi SuLiga versenyein. 


