REMIGIUS ÁLTALÁNOS
ISKOLA

2112 Veresegyház
Gyermekliget utca 32.

REMIGIUS Általános Iskola
munkaterve
a 2021/2022-es tanévre

OM:200192

REMIGIUS Általános Iskola
2021/2022-es tanév
A 2021/2022. tanévben a tanítási napok száma: 181 nap
A tanév kezdő napja:

2021. szeptember 1. (szerda)

A tanév záró napja:
2022. június 15. (szerda)
A tanév első féléve:

2022. január 21-ig (péntek) tart

Félévi értesítők kiadása:

2022. január 28-ig (péntek) osztályfőnöki órák keretében.

A szünetek időtartama:
Őszi szünet időpontja:

2021. október 25-től 2021. október 29-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap:

2021. október 22. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap:

2021. november 2. (kedd)

Téli szünet időpontja:

2021. december 20-tól 2021. december 31-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap:

2021. december 17. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap:

2022. január 3. (hétfő)

Tavaszi szünet időpontja:

2022. április 13-től 2022. április 19-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap:

2022. április 12. (kedd)

A szünet utáni első tanítási nap:

2022. április 20. (szerda)

Hivatalos ünnepek (munkaszüneti napok), melyek nem szünetre esnek
2022. március 15. (kedd) Nemzeti ünnep
2022. június 6. (hétfő) Pünkösd
Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap
2021. december 11. (szombat) - a tanulóknak tanítási szünet
2021. december 20-21. (hétfő-kedd) - a tanulóknak tanítási szünet
2022. március 26. (szombat) áthelyezett munkanap - a tanulóknak tanítási szünet
2022. április 13. (szerda) - a tanulóknak tanítási szünet
2022. május 27. (péntek) DÖK nap – Gyerek Nap

Témanap és témahetek:
2021. szeptember 24. Magyar Diáksport Napja
2022. március 7-11. között - „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
2022. április 4-8. között - Digitális Témahét
2022. április 25-29. között - Fenntarthatósági Témahét
Iskolai rendezvények
Időpont
2021. augusztus 23. 9:00
2021. augusztus 29.
14:00
2021. augusztus 30. 9:00
2021. szeptember 24.
2021. szeptember 30.
2021. október 1.
2021. október 4.
2021. október 6.
2021. október 22.

Ünnepség
Tantestületi értekezlet
Családi nap - Tanévnyitó
Tanévnyitó értekezlet
Magyar Diáksport Napja (témanap)
A népmese napja
A zene világnapja /
Az idősek világnapja
Állatok világnapja
Aradi vértanúk emléknapja
Iskolai megemlékezés az 1956. évi forradalomról és
szabadságharcról

2021. november 2.

Takarékosság világnapja (október 31.)

2021. november 12.
2021. december 17.
2022. január 21.
2022. március 7-11.
2022. március 11.

A magyar nyelv ünnepe (november 13.)
Iskolai karácsonyi ünnepség
Megemlékezés a Magyar Kultúra napján (január 22.)
Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét
Iskolai megemlékezés az 1848/49. évi forradalom és
szabadságharc ünnepe (március 15.)
A víz világnapja
Digitális Témahét
Amagyar költészet napja
A Föld napja
Fenntarthatósági Témahét
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján
Trianoni megemlékezés (június 4.)

2022. március 22.
2022. április 4-8.
2022. április 11.
2022. április 22.
2022. április 25-29.
2022. június 3.
2022. június 10.

Osztálykirándulások

2022. június 17. 16.00

Ballagási és tanévzáró ünnepség – Családi nap

Országos és helyi mérések rendje
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. osztályos tanulók számára:

2021 szeptember 20. és 2021. október 11. között, az intézmény vezetője által meghatározott
napon kell elvégezni: 2021. október 4.

Országos kompetenciamérés és Országos idegen nyelvi mérés:
A mérésben résztvevő osztályok:
8. osztály 2022.május 4 és 17. között
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
2022. jan. 11. és 2022. ápr. 23. között
Érintett osztályok: Felső tagozat-5.; 7.; 8. osztályok

Osztályozó vizsgák
2021. dec. 7.: Jelentkezési határidő félévi osztályozó vizsgára
2022. jan. 9-19.: Félévi osztályozó vizsga
2022. május 3.: Jelentkezési határidő év végi osztályozó vizsgára
2022. jún. 1-11.: Év végi osztályozó vizsga
Javítóvizsgák:
2022. aug. 24.: Év végi elégtelen osztályzat esetén
Kapcsolattartás a szülőkkel
Szülői értekezlet
2021. szept. 1. (szerda) 17:00
2022. január 28.(péntek) 17:00
2022. április 22. (péntek) 17:00
2022. jún. 17.(péntek) 17:00
Szükség és igény szerint további időpontokban is tarthat az osztályfőnök szülői értekezletet.
Fogadóóra
Iskolánkban folyamatos a kapcsolattartás a szülőkkel, ezért szükség és igény szerint előzetes
időpont egyeztetéssel bármikor tarthatnak egyéni fogadóórákat a pedagógusok.
Nyílt tanítási napok
Az osztályfőnökök és a szülők megbeszélése alapján szervezhető egy tanévben egy nyílt tanítási
nap.

Az intézményvezetés ügyeleti rendje

Tamás Katalin
mb. intézményvezető

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8-16h
8-16h
8-16h
8-16h
8-16h

Fogadóórát az intézményvezető folyamatosa biztosít, előre egyeztetett időpontban.

A 2022/2023-as tanév első osztálya iránt érdeklődőknek szervezett programjaink:
Szülői tájékoztató fórum (csak szülőknek):
-

2021. november 12. (péntek) 17:30
2022. január 21. (péntek) 17:30

Ezeken az alkalmakon részt vesz és bemutatjuk a szülőknek a 2022/2023-as tanévben induló első osztály
osztályfőnökét is.

Iskolanyitogató program (erre a programra várjuk a gyerekeket és a szülőket is):
-

2021. november 20. (szombat) 10:00
2021. december 4. (szombat) 10:00
2022. január 8. (szombat) 10:00
2022. február 5. (szombat) 10:00

Ezeken az alkalmakon a 2022/2023-as tanévben induló első osztály tanító nénije tart játékos foglalkozást
a gyerekeknek, amíg a szülők az intézményvezetővel beszélgetnek. A szülők a foglalkozásba is
betekinthetnek és megismerkedhetnek a tanító nénivel.
Iskolai előkészítő foglalkozás (csak gyerekeknek):
2021. szeptember 20-tól hétfőn, vagy kedden délutánonként, heti 1 alkalommal, 50 perces foglalkozás
a tanév rendjéhez igazodva.
A 2022/2023-as tanév első osztályába a beiratkozás 2022. március 1-től folyamatosan lehetséges.

