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  HÍRLEVÉL 2020. október 6. 

 

         Jól használjátok fel az időt! (Ef 5,16) 

 

Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa most és mindenkor és örökkön örökké. – 

Dúdoljuk is magunkban, á-á-ámen. A Szent Liturgiában megtapasztaljuk az idő felettiséget, hogy a 

homokóra megáll, valami történik. Az örökkévalóságba kapcsolódunk be, érezzük, átjár bennünket 

az örökkön örökké idő felettisége, ezt máshol „így” nem tapasztalhatjuk – ezt gondolom. 

A templomban töltött idő a földi életünk egy szeletét teszi ki. De ez a szelet megléte vagy nem 

léte nem akármilyen életalakító erővel bír. A Szent Liturgiában bekapcsolódunk az Isten országának 

az idejébe. Megtapasztaljuk, hogy sokszor nem tesszük félre a földi gondokat, pedig kár aggódni 

sok mindenért. 

Ugyanakkor a földi világ polgáraiként, tudjuk, hogy az idő másként is halad. Másodperc a 

másodperc után, perc a perc után, óra, nap, hét, hónap, év, évtized egymás után. A mindennapi 

időbeosztásunk pedig hatással van ránk. Sokszor az idő helyes vagy helytelen beosztása alapján 

értékeljük a napjainkat: hú, ez sikerült ma, de jó; vagy már megint nem jutott rá idő… 

Az idővel gazdálkodunk. A napirend, a naptár segít a hasznos időtöltésben. Fontos, hogy a 

napunk megtöltődjön, azaz időtöltés legyen, ne pazarlás. Itt jön az a kérdés, hogy milyen az 

értékrendem, mert az alapján alakítom a napomat. Milyen? – Idézzem fel a tegnapomat, a múlt 

hetemet, akár az eddigi életemet és választ kapok rá.  

Az iskolánk idei jelmondata Szent Pál apostol efezusi levelében olvasható, az ötödik fejezet 16. 

versénél: Jól használjátok fel az időt! 

A lelkiismeret vizsgálat során - amit végzek a napvégén vagy a szentgyónásom előtt - tükörként 

jelenik meg előttem az életem, milyen vagyok. Olyan rövid ez az élet, ismerjük szlogenként, de 

milyen igaz ez, ezért „szeressük egymást gyerekek, hisz’ minden percért kár”.  Máté Péter (S. Nagy 

István) után szabadon: most élünk, most vigyázzunk, hogy jól csináljuk, mert minden tettünknek, jó 

vagy rossz következménye van. Jól felhasználva az időt tudjuk helyesen szeretni az Istent teljes 

szívünkből, elménkből, minden erőnkből és szeretni házastársunkat, szüleinket, gyermekeinket, 

szomszédunkat, minden embertársunkat. Jól használjuk fel az időt! 

 

Szikora Benedek, iskolalelkész 

 

 

Kedves Szülők! 

  

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2020/2021-es tanévben, amit a koronavírus veszély miatt 

szeptember 1-jén az aulában több részletben nyitottunk meg, munkánkhoz kérve a Szentlélek 

segítségét és Istenünk áldását. Az 1-2. évfolyamos tanévnyitót, ahol 86 elsősünket is köszöntöttük, 

dr. Orosz Atanáz püspök atya is megtisztelte jelenlétével. 

http://www.gorkataltisk.hu/


 

1.A nyár folyamán ismét szépült egy kicsit iskolánk, sokan fáradoztak azért, hogy még jobb 

körülményeket teremtsenek mindnyájunk számára az iskolában:  

 Több új ikonnal és más dekorációval szépítettük az aulát és a folyosókat. Itt köszönöm meg 

igazgatóhelyettesünknek, Eperjesiné Bolykó Máriának, hogy kitalálta, hol mivel lehetne 

színesíteni a folyosókat, s a megvalósításban is sokat segédkezett. Társai voltak az utóbbiban 

karbantartóink, Zombor Tibor és Mák Csaba. Nekik is köszönöm szépen fáradozásukat! 

 Karbantartóink több helyen végeztek tisztasági festést és sok javítási munkát. Ők, a takarító 

nénik és az őket irányító gazdasági vezetőnk, Ovád Adrienn és gazdasági ügyintézőnk, 

Figeczki Balázs is sokat dolgoztak azért, hogy megteremtsék a feltételeket a tanév 

megkezdéséhez. Köszönjük nekik! 

 A tárgyi feltételek is javultak egy kicsit a nyáron: az informatika terem 30 számítógépének 

bővítették a memóriáját, 4 ventillátort szereltettünk fel a plafonra a nagy hőség enyhítésére a 

„B” épület osztálytermeibe és egy nagy ipari hűtőszekrényt vásároltunk a konyha számára. 

 

2. Sikeresen lezajlottak nyári táboraink, ahol kb. 300 tanulónk pihenhetett: 

a Béres Gábor atya vezette hittanos tábort a Mátrában, a Péter Péter tanár úr által vezetett 

tornabarakonyi honismereti tábort és a Tóth Richárd tanár úr által szervezett pusztafalusi sporttábort 

hagyományos tábori formában sikerült lebonyolítani, azonban a Szabó Andrásné Ildikó néni által 

szervezett - eddig mindig Miskolc-Tapolcán megtartott - napközis tábort, a Péter Péter tanár úr 

vezette képzőművészeti és kézműves táborokat, valamint a Szarka László rendszergazda által a 

robotika szakkörösöknek tartott tábort a koronavírus veszély miatt iskolánkban tartottuk meg. Úgy 

gondolom, ennek ellenére mindenki jól érezte magát. 

 

3. Az idei nyár több személyi változást is hozott nevelőtestületünkben: 

- Magyar Márta és Mozga Marianna tanítók, valamint Jáger Nikoletta pedagógia asszisztens saját 

elhatározásukból augusztus végétől más iskolában tanítanak. 

Így ebben a tanévben ismét több új munkatársat köszönthetünk iskolánkban: 

- Dósa Emőke a 4.b, Kuiné Németh Viktória a 2.b, Lestál Rita pedig a 4.c osztály tanítója. 

- Ács Zoltán magyar-hittan szakos tanár immáron teljes állásban tanít iskolánkban. 

Új óraadóink:  

 Fekete Ágnes konduktor heti 3 órában tart mozgásfejlesztést a mozgássérülteknek. 

 Miklósi Anna gyógypedagógus heti 2 órában foglalkozik SNI tanulókkal. 

 Nagy Ágnes heti 3 órában lát el iskolapszichológusi feladatokat. 

 

Nem vagyunk könnyű helyzetben, ugyanis szeptember közepétől 3 tanítónk van tartós táppénzen 

babavárás miatt. Helyükön az 1.a osztályban Lőkösné Hajdu Marianna tanító, az 1.c-ben Tóthné 

Jászai Ágnes nyugdíjas óraadónk, pedagógiai asszisztensként Sárközi Erika tanítónő az új 

munkatársaink, az elsősök angol óráit pedig dr. Máténé Csabai Emőke fogja tartani új óraadóként. 

 

Az új pedagógusoknak kívánjuk, hogy érezzék jól magát körünkben, és Isten áldását kérjük életükre 

és munkájukra! 

 

4. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik adójuk 1%-át iskolánk alapítványa számára ajánlották fel. 

Összesen 616.022 Ft gyűlt össze. A pénzt szabadidős programok támogatására, a versenyek 

nevezési díjainak és útiköltségeinek átvállalására, a versenygyőztesek jutalmazására és 

megvendégelésére, tanév végi jutalomkönyvek vásárlására szeretnénk felhasználni.  

Az előző 2 évben a jótékonysági bálok kapcsán összegyűjtött alapítványi pénzből szeretnénk majd 

megvásárolni a nagy udvarra egy kombinált játszóvárat. Azonban ezzel még meg kell várnunk egy 

új ütéscsillapító burkolat kialakítását, amit remélt fenntartói támogatásból szeretnénk megvalósítani. 



E tanévben az alapítványi gyűjtést még mindig az udvarok további szépítésére, a játékeszközök 

bővítésére és további napvitorlák beszerzésére hirdetjük meg. Ehhez kérjük majd az Önök, 

rokonaik és ismerőseik támogatását.  

Soltész Nagy Kálmán úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány. Számlavezető: CIB Bank.  

Számlaszám: 10700086-47919501-51100005. Adószám: 18416084-1-05. 

 

3 alapítványi jótékonysági rendezvényünk is lesz majd céljaink megvalósítása érdekében: 

 

- November 20-án, pénteken 19 órától iskolánk aulájában tart orgonakoncertet Rákász Gergely 

orgonaművész. Belépőjegyek 2500 Ft-ért már kaphatók a titkárságon. 

- December 7-én hétfőn kezdjük meg már hagyományossá vált adventi jótékonysági vásárunkat. 

Itt a tanulóink és pedagógusaink által készített, illetve a szülők által felajánlott tárgyakért lehet 

adományokat adni. 

- Jótékonysági bálunkat pedig február 13-án szombaton rendezzük majd meg. Remélem, több 

szülő is megtisztel minket jelenlétével! Kérem, hogy - aki teheti - tombolatárgyak felajánlásával, 

illetve támogatói jegy vásárlásával segítse alapítványi céljaink megvalósítását! 

 

5. A nyár folyamán módosult iskolánk Házirendje, amit teljes terjedelmében elolvashatnak az 

iskola honlapján. Egy lényeges módosított részre most különösen felhívom a figyelmet: 

„Ha a tanuló távol marad a tanítási óráról, mulasztását igazolni kell a tájékoztató füzetben. 

Igazolt a mulasztás, ha: 

 bélyegzővel ellátott orvosi igazolás dokumentálja, 

 a szülő előzetes bejelentése, indoklása alapján (legkésőbb aznap 9 óráig az 

osztályfőnöknek küldött sms-ben vagy e-mailen vagy telefonon) történt és a szülő írásban 

igazolja. Egy tanévben 6 nap igazolható így. Ha ezeket felhasználta a szülő, rendkívüli 

esetekben - legalább 3 nappal előtte - az igazgatótól papír alapon, aláírt levélben kérhető 

engedély a hiányzásra. 

- Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a visszatértüket követő 5 

napon belül. A távolmaradást követő 5 napon belül nem igazolt mulasztást igazolatlan 

mulasztásnak kell tekinteni.” 

 

6. A tanév eddig eltelt időszakában sikerült betartani intézményünkben a koronavírus beengedése és 

elterjedése elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében hozott rendelkezéseket, intézkedéseket. 

Nagyon köszönöm Önöknek, hogy segítő módon közreműködtek ebben. Ennek köszönhető, hogy 

eddig mindössze 2 alsós osztályban kellett 3 tanítási napra digitális munkarendet elrendelni. 

A továbbiakban is bízom segítségükben, együttműködésükben! Vigyázzunk egymásra! 

 

Eredményes, sikeres tanévet, jó egészséget kívánok, és Istenünk áldását kérem minden 

diákunkra, szüleikre és munkatársainkra:  

 

 

Pappné Orosz Klára igazgató 

 

 

7. Most közreadom a 2020/2021. tanév főbb iskolai szintű eseményeinek naptárát. A koronavírus 

járványveszély miatt természetesen fenntartjuk a változtatás jogát, amelyről természetesen értesítjük 

az érintetteket.  

 

 

 



Október 

 

 01.csütörtök: Iskolánk védőszentje, az Istenszülő oltalmának megünneplése  

8 órától 4-8. évf., 10 órától 1-3. évf. Szent Liturgiával az aulában.  

 02. péntek: Megemlékezés a Zenei Világnapról (iskolarádión). 

 05. hétfő: 8 órától megemlékezés az Állatok Világnapjáról (PPT levetítése az 

osztálytermekben). 

 06. kedd: Báthoryné Izsépy Gabriella minősítése 

11 órától megemlékezés az aradi vértanúkról (PPT levetítése az 

osztálytermekben) 

 07. szerda: Láthatatlan kiállítás – érzékenyítő program a 6-8. évfolyamosoknak 

 12. hétfő: 16.00-18.00 felsős tanárok fogadóórái (angol tanároké is!) 

(Előzetes bejelentkezés telefonon a titkárságon!) 

 14. szerda: Láthatatlan kiállítás – érzékenyítő program a 4-5. évfolyamosoknak 

 19. hétfő: 16.00- 18.00 között alsós tanítók + hitoktatók fogadóórái.  

(Előzetes bejelentkezés telefonon a titkárságon!) 

 20. kedd: Kovács-Juhász Zsuzsa minősítése 

 22. csütörtök:8.00- 9.40 megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról.  

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

 (23. péntek: Nemzeti ünnep az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére) 

 

ŐSZI SZÜNET október 26 –30. 

 

November      
 

 (01. : munkaszüneti nap) 

 02. hétfő: Az őszi szünet utáni első tanítási nap.  

 04. szerda: 12 órától pedagógus-továbbképzés: „Learningapps - Tankocka I.” 

 (08. szombat:Szent Mihály és Gábor főangyalok és az összes mennyei erők ünnepe.) 

 10. kedd: 8.00-12.40: nyílt nap az 5-8. évfolyamosok szülei számára. 

(A 3-4. osztályosok szüleit is szívesen látjuk a felső tagozatos órákon!)  

 11. szerda: Lévay labor 8. évf. 

 13. péntek:    14.45-18.00 között felsősöknek DÖK-ös programok 

 (15. vasárnap: Karácsonyi böjt kezdete) 

 16. hétfő: 8 órakor iskolarádiós elmélkedés 1. gyertyagyújtással 

14.50 felsős negyedéves értékelés,  

16.00 munkaértekezlet 

17.00 szülői értekezlet 1-4. évfolyam.  

(1. évf. 1. negyedéves szöveges értékelésének kiosztása) 

 17. kedd: Görög napi regionális rajzpályázat eredményhirdetése, kiállítás megnyitója 

 (20. péntek: 19 órától Rákász Gergely orgonakoncertje az aulában) 

 (21. szombat:Egyházi ünnep: Szűz Mária bevezetése a templomba.)  

 23-27.  Ruhagyűjtés és játékgyűjtés a rászorulók számára. 

 23. hétfő: 16.30 órától Szülők Akadémiája 

 25. szerda: 8.00 órakor iskolarádiós elmélkedés 2. gyertyagyújtással  

 30. hétfő: ??? 8.00-13.00: nyílt nap a 4. évfolyamosok szülei számára ??? 

 

 

 



December 

 01. kedd: 8.00 órakor iskolarádiós elmélkedés 3. gyertyagyújtással  

 02.szerda: 1. nyílt nap óvodások és szüleik számára. 

8 órától vezetői tájékoztatót tartunk, bemutatjuk az épületet. 

9 órától kb. 10 óráig az 1. osztályosok óráiból részleteket lehet megtekinteni. 

 04.péntek:  Mikulásozás osztályszinten 

  (a 8. osztályosok jelentkezési határideje a központi írásbeli felvételi vizsgákra) 

 (06. vasárnap:Szent Miklós ünnepe) 

 07. hétfő: 16.30 szülői értekezlet 5-8. évfolyam.  

Utána 17.30-kor felsős szülők adventi együttléte. 

15.30-tól adventi jótékonysági vásár kezdete. 

 09. szerda:    Szent Anna foganásának ünnepe:  

8.00 4-8. évf. Szent Liturgia az aulában 4. gyertyagyújtással. 

14.30 1-3. évf. 4. gyertyagyújtás prédikációval az aulában 

 12. szombat: (Áthelyezett munkanap – dec.24. csütörtök helyett) 

Tanítás nélküli pályaorientációs nap – digitális távoktatás formájában 

(6.15-16.15 között igény szerinti ügyelet van!) 

 14. hétfő: 8.00 órakor iskolarádiós elmélkedés 5. gyertyagyújtással  

17 órától 1-4. évfolyamon szülői lelki ráhangolódás a karácsonyra.  

 17. csütörtök:Betlehemezés alsósoknak 

 18. péntek: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap. 

Karácsonyi lelkinap a tanulók számára 13.30-ig. Közben: Betlehemezés 

felsősöknek. 

11 órától 6. gyertyagyújtás és karácsonyi műsor (színjátszósok + énekkar). 

Utána ebéd/osztálykarácsonyozás.  

13.30-kor a tanulók hazamennek, de ügyelet van 17 óráig! 

14.30-kor összdolgozói karácsonyi elmélkedés és kántálás. Utána közös 

étkezés. 

 19. szombat: Tanítás nélküli munkanap: 8 órától pedagógusok lelkinapja.  

(munkanap 21. hétfő helyett) 

Téli szünet: december 21 –december 31. 

 

 (22. kedd: a továbbképzésen résztvevő pedagógusok bedolgozzák március 6-án) 

 (24. csütörtök: Szenteste, 25-26: Karácsony, 27. Szent István vértanú ünnepe)  

Január 

 (01. péntek: munkaszüneti nap - egyházi ünnep) 

 04. hétfő: A téli szünet utáni első tanítási nap.  

 06. szerda: Egyházi ünnep: Vízkereszt. 8 órától Szent Liturgia az aulában, utána 

házszentelés 

 1.11– 4.23: A felső tagozatos tanulók fittségi mérésének elvégzése 

 11. hétfő: 16.00-18.00 szülői fogadóórák. Előzetes bejelentkezés telefonon a titkárságon! 

 (13. szerda: Ha a novemberi elmarad:8.00-13.00: nyílt nap a 4. évfolyamosok szüleinek) 

 14. csütörtök:8.00-11.00 nyílt nap az 1. évfolyamos tanulóink szülei számára. 

 18. hétfő: 17 órától a Szülői Közösség választmányi értekezlete. 

 22. péntek: 7.55 Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról az aulában. 

Az első félév vége: Felsősöknek tanítás 12.00-ig  

12.30-tól felsős osztályozó értekezlet. 

Alsósoknak tanítás 14.15-ig (Ügyelet 17 óráig!)  

14. 30-tól alsós osztályozó értekezlet. 

 (23. szombat:10 órától központi írásbeli felvételi vizsgák a középiskolákban.) 



 25. hétfő: 16.30 órától Szülők Akadémiája. 

17 órától szülői értekezlet a 8. évfolyamosok számára. 

 29. péntek: A félévi értesítők kiadásának határideje. 

 (30. szombat:Egyházi ünnep: 3 főpap.) 

Február 

 01. hétfő: 17.00 órakor szülői értekezlet az 1-4. évfolyamnak 

 02. kedd:  Egyházi ünnep: Gyertyaszentelő Boldogasszony. 

8 órától Szent Liturgia és gyertyaszentelés az aulában. 

 05. péntek: Tanítás nélküli munkanap: Diákfarsang 13.35-ig. 

Utána a tanulók hazamennek. (ügyelet 17 óráig lesz!) 

14 órától félévértékelő értekezlet. 

 08. hétfő: 17.00 órakor szülői értekezlet az 5-7. évfolyamnak 

 09. kedd: 2. nyílt nap a leendő első osztályosok számára. 

8-tól vezetői tájékoztató, épületbemutatás.  

9-11 között az 1. és 4. osztályok tanórái, foglalkozásai tekinthetők meg.  

 12. péntek: Délelőtt dekorálás, 16.10-től terítés az alapítványi bálra (szülői segítséggel).  

 13. szombat: 18.30-tól alapítványi jótékonysági bál.  

 15. hétfő:       A Nagyböjt kezdete: 10.55-kor nagyböjti elmélkedés. 

 17. szerda: 8 órakor közös szentmise és hamvazás a Mindszenti Római Katolikus 

Templomban. 

 19. péntek: 3. nyílt nap a leendő első osztályosok számára. 

8 órától vezetői tájékoztató, épületbemutatás. 

9 és 11 óra között a 4. osztályok tanórái, foglalkozásai tekinthetők meg.  

Magyar Parasport Napja: testnevelés órákon érzékenyítő programok.  

 (19. péntek Jelentkezési lapok továbbításának határideje a középfokú iskolákba.) 

 22. hétfő: 16.30 órától Szülők Akadémiája 

 (23-márc.12: szóbeli felvételi vizsgák a középiskolákban) 

 24. szerda: 11 órától Helyi pedagógus-továbbképzés: „Learningapps - Tankocka II.” 

 25. csütörtök: 7.55-kor nagyböjti elmélkedés. 

 26. péntek:  15-16 óráig: 1. iskolakóstolgató foglalkozás – (Jelentkezési lehetőség!)  

Március 

 01-05:  PÉNZ7 

 02. kedd:  7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában. 

 03. szerda: 8.00-12.00: nyílt nap a 2-3. évfolyamosok szülei számára  

Lévay labor a 7. osztályosoknak. 

 5-7:  Nevelőtestületi továbbképzés Cegléden. 

5. péntek: Tanítás nélküli munkanap. Gyerekeknek ügyelet 6.15-17.00 között. 

 08. hétfő: 17 órától szülői nagyböjti program  

 09. kedd: 7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában. 

 12. péntek: iskolai ünnepség az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére. 

15-16 óráig: 2. iskolakóstolgató foglalkozás – (Jelentkezési lehetőség!). 

 (15. hétfő: Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe – munkaszüneti nap) 

 17. szerda: 7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában. 

 19. péntek: 15 órától 3. iskolakóstolgató foglalkozás óvodásoknak / fórum a szülőknek,  

 16 órától bemutatók: néptánc, showtánc, judo, cserkészet. 

 22. hétfő: A Víz világnapja - tematikus programok. 

 Leendő elsősök jelentkezési határideje 

 16-18 között szülői fogadóórák 

 (előzetes bejelentkezés telefonon a titkárságon!) 



 22-26: Digitális Témahét 

 24-26: Elbeszélgetések a jelentkező óvodás gyerekekkel és szüleikkel. 

 24-27: „Határtalanul!” – a 8. évfolyamosok kirándulása Erdélybe 

 25. csütörtök: Egyházi ünnep: Gyümölcsoltó Boldogasszony. 8 órától Liturgia az aulában. 

 29. hétfő:   Nagyböjti lelkinap a tanulók számára 13.35-ig. 

(Utána hazamennek, ügyelet 17 óráig!) 

14.30 órától közös nagyböjti elmélkedés minden munkatársnak,  

utána Előszenteltek Liturgiája a kápolnában. 

(A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.) 

 

Tavaszi szünet: március 30 - április 06. 

 

 30. kedd:  8 órától pedagógusok lelki napja.  

Ügyelet van a gyerekeknek 6.15-17.00 között! 

 31. szerda: betanítva május 8-án szombaton 

 

Április 

 (01. csütörtök:bedolgozva február 13-án) 

 (02. péntek: Nagypéntek - munkaszüneti nap)  

 (04-05): Húsvét) 

 (06. kedd: bedolgozva június 19-én szombaton) 

 07. szerda:    A tavaszi szünet utáni első tanítási nap. 

 12. hétfő: Költészet napi megemlékezés 

 15-16:  Leendő elsősök beiratkozása  

 19. hétfő: 16.10-kor alsós munkaértekezlet 

17 órakor szülői értekezlet az 1-4. évfolyamnak.  

(1. osztályosok: ¾ éves értékelés kiosztása.) 

 19-23:  Fenntarthatósági témahét  

 22. csütörtök:A Föld Napja – tematikus programok 

 23. péntek:  Egyházi ünnep: Szent György. Szent Liturgia az aulában.  

Kiscserkészek ígérettétele. 

A felső tagozatos tanulók fittségi mérésének befejezése. 

 26. hétfő: 14.50-től felsős ¾ éves értékelő értekezlet.  

Utána felsős munkaértekezlet. 

16 órától Szülők Akadémiája 

17 órakor szülői értekezlet az 5-8. évfolyamnak. 

 

Május 

 (1. szombat:  A munka ünnepe: munkaszüneti nap.) 

 (2. vasárnap: Anyák napja!) – a következő napokban osztályszintű anyák napi műsorok. 

 8. szombat:  Gyermekbúcsú 2-3. évf. /Tanulmányi kirándulások 

(Tanítási nap március 31. helyett)  

 10. hétfő:  Madarak és fák Napja. Aulás műsor 7.55 órakor. 

 13. csütörtök: Áldozócsütörtök. – 8 órakor Szent Liturgia a Székesegyházban. 

 19. szerda: Országos angol szövegértési mérés a 6. és 8. évfolyamokon. 

 (23-24. Pünkösd!) 

 26. szerda: Országos kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon. 

(matematika és magyar szintfelmérők íratása a 4. évfolyamon???) 

 28. péntek Tanítás nélküli munkanap: Gyermeknapi és Olimpia évi programok.  



A tanulók fittségi mérési eredményeinek feltöltési határideje a NETFIT 

rendszerbe. 

 (30. vasárnap: Gyermeknap) 

  31. hétfő: 16.30 órától Szülők Akadémiája. 

 

Június 

 a hónapban:  Erdei iskola 6. évf. 

 04. péntek: 7.55-től megemlékezés az aulában a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

A tanulók 13.35 órakor hazamennek. Utána ügyelet 17 óráig!  

14.00 órától: Pedagógusok ünnepi együttléte. 

 (06. vasárnap: Pedagógusnap) 

 07. hétfő: 17 órakor a Szülői Közösség választmányi értekezlete. 

 08. kedd:  Tanítás nélküli munkanap. Tehetségnap + Versenygyőztesek Gálája 

8 órától Tehetségnap: a legkiválóbb művészeti versenygyőztesek, legjobb 

furulyás+legjobb zongorista+legjobb hegedűs előadása+ színjátszósok, 

néptáncosok és showtáncosok műsora, kiállítás a képzőművészeti műhelyekben 

készült alkotásokból. A robotika szakkörösök produktumainak megtekintése. 

14 órától Versenygyőztesek Gálája  

 09-15:  Családi életre nevelés projekthét 

 09. szerda: 8 órakor ballagási próba. 

16.10. Hálaadó Szent Liturgia a ballagó 8. osztályosokért a kápolnában  

(8. osztályosok, szüleik, minden pedagógus, aki tanította őket az évek során). 

???Utána: Bankett???  

 11. péntek: Tanítás + ballagási előkészületek. 

(Az 1-4. évfolyamos gyerekek 13 óráig maradnak! De 17 óráig van ügyelet)  

(A 3-4. évfolyamos énekkarosok 16 óráig szerepelnek, őket nem lehet 

hazavinni!)  

13.30 osztályozó értekezlet az alsó tagozaton 

15.00: 8. osztályosok ballagása  

 14. hétfő: 14 órától osztályozó értekezlet az 5-8. évfolyamnak,  

 14-17:  Bizonyítványok, törzskönyvek írása. 

 15. kedd: Nyári szünet előtti utolsó tanítási nap. 

 

Nyári szünet: június 16 – augusztus 31. 

 

 18-23:  Munkaközösségi értekezletek, e-naplók lezárása, leltározás, stb. 

 

 19. szombat: 8 órától Tanévzáró Szent Liturgia és bizonyítványosztás.  
 

 23-24:  nevelőtestületi értekezletek 

 23 vagy 24.  A Miskolci Egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozók  

tanévzáró hálaadása 

 24. csütörtök:Egyházi ünnep: Keresztelő Szent János születése:  

8 órától közös Szent Liturgia a kápolnában. 

 25. péntek: Munkatársak kirándulása. 


