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IKLADI TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
DEUTSCHE NATIONALITÄTENSCHULE 

Dunakeszi Tankerületi Központ – PC4701 
2181 Iklad, Iskola tér 22. 

Tel/Fax: (28) 576 560, (30) 2463832 

igazgato@iklad-tasnadi.hu 
 

 

 

2022/2023. tanév éves programja 
 

 

Tanítási napok száma: 183 tanítási nap 

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. 

Utolsó tanítási nap: 2023. június 15. 

4 tanítás nélküli munkanap 

Augusztus 

augusztus 31. 16.00 - Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

18. 00 - Tanévnyitó ünnepély 

A csengetési rend változatlan! 

Szeptember 

szeptember 1. – csütörtök Első tanítási nap. 5 óra osztályfőnöki órát tartunk.  

A napközis jelentkezés véglegesítése.  

Órarend, tantárgyfelosztás, csoportbeosztások,  

KRÉTA adatok aktualizálása 

szeptember 5. – hétfő 

 

A bizonyítványok leadása névsorral, összekötve.   

17.00 Összevont, majd osztály szülői értekezlet 

szeptember 9 – péntek Türelmi idő vége a szülőknek az épületben való tartózkodásra, alsó 

tagozatos tanulóknak az értékelésben, minden diáknak a felszerelés 

hiányainak pótlására.  

17.00 Tanévkezdő SZMK értekezlet 

szeptember 23. - péntek Papírgyűjtés 

szeptember 29. – csütörtök 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet 

17.00 

szeptember 30. – péntek 

 

Magyar Diáksport napja – testnevelés órákon 

A magyar népmese napja  

Pályaválasztási nap – 1. tanítás nélküli munkanap 

A hónap folyamán: 

✓ Szüreti felvonulás  

✓ A napközis jelentkezések véglegesítése, csoportbeosztás 

✓ Tanulóbiztosítás 

✓ A nevelői- és diákügyelet kialakítása 

✓ A cipő- és ruhatároló beosztása 

✓ A délutáni foglalkozások rendjének kialakítása  

✓ Betakarítási istentisztelet 
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Október 

október 3. – hétfő 17.00 Fogadóóra 

október 6. – csütörtök Megemlékezés az aradi vértanúkról 

október 14. – péntekig DIFER-mérés  

október 15. szombat Munkanap (október 31.) Nemzetiségi nap. Ki mit tud, Erntedankfest 

október 21. – péntek Nyílt tanítási nap (1-4. óra) csak az 1. osztálynak 

12.00 iskolai ünnepély október 23. tiszteletére 

DIFER jelentés  

október 28. - péntek Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 31. – november 4. Őszi szünet 

A hónap folyamán: 

✓ Nemzetiségi Nap Ikladon 

✓ Ellenőrzés: a tanulás-tanítás kialakult rendje 

✓ Ovisuli elindítása  

✓ Teadélután egykori diákokkal 

 

November 

november 7. - hétfő Őszi szünet utáni 1. tanítási nap 

november 9. - szerda 14.30 Lesewettbewerb (német hangos olvasási verseny) 

november 11. – péntek Márton napi felvonulás  

november 14. - hétfő 17.00 Szülői értekezlet 

 Iskolagyűlés 

november 27. – vasárnap Első Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi vásár 

A hónap folyamán: 

✓ A házirend betartása 

✓ Tantermek és taneszközök rendje  

✓ A 8. osztályos tanulók számára megjelenik a központi írásbelit szervező középiskolák listája 

  

December 

december 2. – péntek A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgákra 

december 5. - hétfő Gyengén teljesítő tanulók szüleinek értesítése 

december 6. - kedd Reggel érkezik a Mikulás 

december 9. - péntek Mikulás buli 

december 12. – december 14.  Fogadóóra a gyengén teljesítők szüleinek 

december 19-20-21 – hétfő-

kedd – szerda 

december 20. – kedd  

Karácsonyi projektnapok, programját és órarendjét külön tervezet 

tartalmazza 

Mézeskalács kihordás 

Gála – Ember és természet 

december 21. – szerda A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

12.00 Karácsonyi ünnepély 

december 22. – január 2. Téli szünet 
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2023. január 

január 3. – kedd Első tanítási nap a téli szünet után 

január 9. – hétfő  A Netfit-mérések kezdete a felső tagozatos tanulóknak 

január 9-13. – hétfő-péntek Félévi felmérések és témazárók 

január 16-18.  – hétfő-szerda  A félévi tantárgyi és magatartás, szorgalom jegyek kialakítása 

január 19.- csütörtök 14.30 - Osztályozó értekezlet alsó- és felső tagozaton 

január 20. - péntek A magyar kultúra napja 

Az első félév vége 

január 21. – szombat 10.00 Központi írásbeli felvételi a 9. évfolyamra jelentkezőknek 

január 23.- hétfő Életbe lép az új órarend 

Január 27. - péntek Félévi értesítők kiosztása (1. óra) 

Holocaust emléknap  

január 31. - kedd 14.00 pótló írásbeli a 8. évfolyam számára 

Január 30. - hétfő 14.00 Félévi nevelőtestületi értekezlet 

A hónap folyamán: 

Félévi felmérések: 

✓ 1. osztály: magyar nyelv és irodalom, matematika 

✓ 2.-4. osztály: magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv 

✓ 5-8. osztály: szövegértés, matematika, német nyelv 

✓ Iskolagyűlés 

  

Február 

február 6. - hétfő 17.00 Szülői értekezlet  

18.00 SZMK megbeszélés  

Értesítések a központi felvételik eredményéről 

február 10 – péntek  17.00 Farsangi főpróba 

február 11. – szombat  Farsang  – tanítás nélküli munkanap – április 5.tanítás nélküli 

munkanap (2) 

Alsó tagozat: 8.00 – 11.00 

Felső tagozat: 14.30 – 19.30 

február 22. - szerda Az általános iskola továbbítja a tanulók jelentkezési lapjait a 

középiskoláknak. 

Február folyamán:  

✓ Pilotprüfung (Próbanyelvvizsga) 

✓ Tanulmányi versenyek 

✓ Az OKÉV mérés elemzése az előző évről 

✓ Iskolagyűlés 
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Március 

március 6. – hétfő 17.00 Fogadóóra 

március 6-10. – hétfő-péntek  Pénz7 

március 14. – kedd Nyílt nap az első 4 órában minden évfolyamon 

Iskolai ünnepély március 15. tiszteletére 

március 15. - szerda Nemzeti ünnep – munkaszüneti nap 

március 17. - péntek Ideiglenes felvételi jegyzék megjelenése 

március 21- 22. – kedd-szerda Tanulói adatlapok módosítása 

március 27-31. Digitális témahét 

Márciusban lesz még: 

✓ Tankerületi tízpróba: kézilabda bajnokság 5-8. évf. lányok számára – Bag 

✓ Tankerületi tízpróba: természetismereti verseny 7-8. évf. számára - Galgamácsa 

✓ Írásbeli, szóbeli nyelvvizsga 

✓ Nemzetiségi versenyek továbbjutó fordulói 

✓ Iskolagyűlés 

 

Április 

április 5. szerda 2. tanítás nélküli munkanap (farsangon ledolgozva) 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

április 6-11. – csütörtök-

kedd 

Tavaszi szünet  

április 12. - szerda A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

Költészet napja 

április 20-21. – csütörtök-

péntek 

Beiratkozás az első évfolyamra 

április 24– 28. – hétfő-péntek Fenntarthatósági témahét 

április 28. – péntek Gyengén teljesítő tanulók szüleinek értesítése 

Felvételiről szóló értesítések érkezése 

Áprilisban lesz még: 

✓ A tanulók értesítése a középiskolába való felvételről vagy elutasításról 

✓ Trachttag 

✓ Tanulmányi verseny 

✓ Helyesírási verseny  

✓ Tankerületi tízpróba: informatika verseny  

✓ Tankerületi tízpróba: szavalóverseny  

✓ Petőfi-szavalóverseny  

✓ Fordított diáknap 

✓ Iskolagyűlés 

✓ Papírgyűjtés 
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Május 

május 8. – hétfő  17.00 Szülői értekezlet 

fogadóóra a gyengén teljesítő tanulók szüleinek  

május 1.hete Anyák napja az osztályhagyományok szerint 

május 12. – péntek  Netfit mérés zárása 

május 29. - hétfő Pünkösd – tanítási szünet 

Májusban lesz még: 

✓ Rendkívüli felvételi eljárás 

✓ Évzáró hangverseny és vizsga – Zeneiskola  

✓ Tankerületi tízpróba: úszóverseny – Bag  

✓ Iskolagyűlés 

 

Június 

május 30.– június 5.- kedd-

hétfő  

Tanév végi felmérések 

 

június 5. – hétfő 17.00 Szülői értekezlet a leendő 5. osztályosok részére – két 

tannyelvű – nemzetiségi osztályok beosztása 

18.00 Záró SZMK megbeszélés 

június 6-7. – kedd-szerda A tanév végi érdemjegyek és a magatartás-szorgalom jegyek 

kialakítása 

június 8. – csütörtök Osztályozó értekezlet  

június 9. – péntek Dök nap – 4. tanítás nélküli munkanap 

június 14. – kedd Tanulmányi kirándulás 

június 15. – csütörtök Utolsó tanítási nap 

Ballagási főpróba 

Tehetségek napja 

június 17. - szombat Ballagás 

Bizonyítványosztás a 8. évfolyamnak 

június 21. – szerda 18.00 Tanévzáró ünnepély 

Lesz még: 

✓ Tartós tankönyvek beszedése 

✓ Nyári táborok tervezése 

 


