Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola
Események, programok havi bontásban
2022/2023. tanév
IDŐPONT
29. és 30.
29. és 30.
30.
31. 17 óra
1.
7-9.
16-ig
20.
28-tól 10.01-ig
30.
30.
19-től
okt. 10-ig
első hete
4.
6.
14.
15. szombat
15.
18.
19.
21. 12 óra
25.
27.
31. hétfő
31-ig

1.
11.02-04.
11.
12.
14.
15.
15. 16-18 óra
22.
28.

ESEMÉNY
AUGUSZTUS
Tankönyvek kiosztása
Javító- és különbözeti vizsgák
Szülői értekezlet az 1. és 5. évfolyamon
Tanévnyitó ünnepély
SZEPTEMBER
A 2022/2023. tanév első tanítási napja
Őszi Erzsébet-tábor Zánkán a 4-6. évfolyamon
Szülői értekezletek osztályonként
Szülői Munkaközösség, Diákönkormányzat, Intézményi Tanács alakuló ülése
Őszi papírgyűjtés
A Magyar Diáksport Napja. Ugrógála.
Megemlékezés a magyar népmese napjáról (osztálykeretben)
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. évfolyamon digitális
mérő- és támogatóeszközökkel
OKTÓBER
Megemlékezés a zene világnapjáról (osztálykeretben)
Megemlékezés az állatok világnapjáról
Megemlékezés az aradi vértanúkról (osztálykeretben)
Bemeneti mérés lebonyolítása a 8. évfolyamon: szövegértés-matematika
Áthelyezett munkanap (10. 31. helyett) hétfői munkarend szerint
Tűzriadó-próba
Bemeneti mérés lebonyolítása a 8. évfolyamon: természettudomány-idegen nyelv
A 7-8. osztály látogatása az Öveges-laborban (Kossuth-gimnázium)
Megemlékezés az 1956-os forradalomról
Bemeneti mérés lebonyolítása a 6. évfolyamon: szövegértés-matematika
Bemeneti mérés lebonyolítása a 6. évfolyamon: természettudomány-idegen nyelv
Pihenőnap
A nyolcadik évfolyamra járó tanulók tájékoztatása a középfokú iskolai felvételi
eljárás rendjéről
Fogászati szűrés az alsó tagozaton
Fogászati szűrés a felső tagozaton
Te Szedd! Országos szemétgyűjtési akció
NOVEMBER
Mindenszentek. Munkaszüneti nap.
Őszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).
Márton-nap
Szülői Munkaközösség jótékonysági bálja
Megemlékezés a magyar nyelv napjáról (osztálykeretben)
Bemeneti mérés lebonyolítása az 5. évfolyamon: szövegértés-matematika
Őszi fogadónap
Bemeneti mérés lebonyolítása a 4. évfolyamon: szövegértés-matematika
Az első adventi gyertya meggyújtása

2-ig
2-ig
5.
6.
9-ig
11.
12.
13.
15.
16.
16.
18.
19.
20.
21.
12.22-01.02.
9-13.
3. hete
20.
27-ig
31. 15 óra
01.09-től
05. 12-ig
10-ig
17.
22-ig
23.
03.06. és
06.09. között
6-10.
14.
15.
21-22.
20-21.
28. 17.00
27-31.
04. 06-11.
13.

DECEMBER
E-napló ellenőrzése. A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
A második adventi gyertya meggyújtása
Mikulás látogatása az iskolában
DIFER-vizsgálat elvégzése az 1. osztályban
Adventi gyertyagyújtás a község főterén. Jótékonysági forraltbor- és teakínálás
A harmadik adventi gyertya meggyújtása
Luca-napi adventi ablaknyitás
Sváb karácsony. A Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi
ünnepélye
A negyedik adventi gyertya meggyújtása
Karácsonyi ünnepély a Kultúrházban
Falukarácsony
Tanítás nélküli munkanap: Német nemzetiségi nap – adventi sváb hagyományok
felelevenítése
Tanítás nélküli munkanap: Pályaorientációs nap
Tanítás nélküli munkanap: Nevelési értekezlet
Téma: Digitális mérések tapasztalatai. Az intézményi lemorzsolódás csökkentése
Téli szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet
utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).
JANUÁR
Szóbeli vizsga német nemzetiségi nyelvből a 6. és 8. évfolyamon
Megemlékezés a magyar kultúra napjáról (osztálykeretben)
Az I. félév vége
A félévi értesítők kiosztása
Intézményi Tanács és a Szülői Munkaközösség félévi ülése
FEBRUÁR
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT)
Félévi szülői értekezlet osztályonként
Farsangi bál
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól (osztálykeretben)
MÁRCIUS
A kimeneti mérés lebonyolítása a 4-8. évfolyamon (később meghatározott
ütemezés szerint)
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét
Megemlékezés az 1848. évi márciusi forradalomról és a szabadságharcról
Nemzeti ünnep. Munkaszüneti nap.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége (8. évfolyam)
Megemlékezés a víz világnapjáról (osztálykeretben)
Iskola-nyitogató.
Iskolánk bemutatása a leendő első osztályos tanulóknak és szüleiknek
Digitális témahét
ÁPRILIS
Tavaszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet
utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda)
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (osztálykeretben)

14.
20-21.
24-28.
25. 16-18 óra
28-ig
28-ig
28-ig
1.
17.
20-ig
26.
28-29.
31-ig
1-2.
12-13.
15.
17.
22. 17 óra
19-23.
26-30.
3-7.
10-14.
17-21.
07.31-08.05.

A magyar költészet napja
Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratása
Fenntarthatósági témahét
Tavaszi fogadónap
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
A bukásra álló tanulók szüleinek hivatalos értesítése a Krétán keresztül
Tankönyvrendelés elkészítése és elküldése.
A szülők tájékoztatása a tankönyvrendelésről.
MÁJUS
Munkaszüneti nap
Diákközgyűlés
Felmérni, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy
kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.
Tanítás nélküli munkanap. Iskolai gyermeknap, a Diákönkormányzat által
meghatározott program szerint
Pünkösd
Közzétenni, mely tankönyvek, kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönözhetők ki
a könyvtárból
JÚNIUS
A nemzeti összetartozás napja (osztálykeretben)
Tanulmányi kirándulások: osztályonként egy-egy nap. Tanítás nélküli munkanap
Utolsó tanítási nap. Vidámballagás.
Ballagás
Tanévzáró ünnepély
Pedagógiai felügyelet
Napközis tábor 1. turnus
JÚLIUS
Napközis tábor 2. turnus
Napközis tábor 3. turnus
Napközis tábor 4. turnus
Doborgazi nyári tábor

