
A Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 

munkaterve 
A 2022-2023-AS TANÉVRE



2022. augusztus

17.szerda tankönyvszállítás

19. péntek órarend elkészítése

mérések eredményeinek leadása

tankönyvcsomagok összeállítása

22. hétfő alakuló értekezlet

23. kedd csapatépítő ebéd

hiánypótlás, javítóvizsga előkészítése

24. szerda javítóvizsga

vezetőségi értekezlet

25. csütörtök        munkaközösségi megbeszélések

26. péntek 8.00 baleset- és tűzvédelmi oktatás

épület bejárása munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból

szakvélemények megbeszélése (SNI és BTM-es tanulók) 

29. hétfő 8.00 tanévnyitó értekezlet

30. kedd azonos szakon tanítók munkamegbeszélése

osztályok átadása, tapasztalatok megbeszélése

31. szerda tantermek, tanév előkészítése, adminisztrációs munka



2022. szeptember

01. csütörtök 8.00 tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap

tankönyvosztás a 2-8. évfolyamon

17.00 szülői értekezlet és tankönyvosztás az első évfolyamon

veszélyeztetett tanulók felmérése

05. hétfő 17.00 szülői értekezlet (alsó tagozat)

06. kedd 17.00 szülői értekezlet (felső tagozat)

18.30 SZMK értekezlet, Intézményi Tanács ülés

09. péntek munkatervek leadási határideje (gyermekvédelem, munkaközösségek, DÖK)

tanmenetek leadási határideje

12. hétfő versenynaptár leadási határideje

18-24.      

vasárnap-szombat
osztrák tábor

szept.19-okt.10. között pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata

DÖK elnökének  megválasztása

28. szerda felsős tanulmányi kirándulás

23-ig (péntek) bemeneti méréshez adatok elküldése az OH-nak

24. szombat 15.00 Szüreti felvonulás

26. hétfő októberi statisztika elkészítése

27. kedd vezetőségi értekezlet

30. péntek Magyar népmese napja (szept.30.)

alsós tanulmányi kirándulások 



2022. október

04. kedd nevelőtestületi értekezlet, alsós, felsős jegymegbeszélő értekezlet

06. csütörtök megemlékezés az aradi vértanúkról 

10-21.                 

hétfő-péntek
bemeneti mérések a 8. évfolyamokon

14. péntek diagnosztikai méréshez elsősök felmérése 

15. szombat munkanap (rövidített órák)

21. péntek megemlékezés az 1956-os forradalomról

okt.24.-nov. 11.                     

hétfő-péntek
bemeneti mérések a 6. évfolyamokon 

25. kedd némettanárok találkozója a Schillerben

vezetőségi értekezlet

továbbtanulási szülői értekezlet

7. évfolyamos szülők tájékoztatása a beiskolázásról

28. péntek szünet előtti utolsó tanítási nap

Halloween-party

okt.31.-nov.4. őszi szünet

tanulmányi versenyek folyamatosan



2022. november

07. hétfő őszi szünet utáni első tanítási nap

08. kedd nevelőtestületi értekezlet, alsós, felsős jegymegbeszélő értekezlet

11. péntek Márton-nap

14-30.               

hétfő-szerda
bemeneti mérések a 4-5. évfolyamokon 

25. péntek Adventi gyertyagyújtás  (1. gyertya) 

27. vasárnap Nemzetiségi délután

29. kedd vezetőségi értekezlet

30. szerda kimeneti méréshez adatok elküldése az OH-nak

tanulmányi versenyek folyamatosan



2022. december

02. péntek bukásra álló tanulók szüleinek értesítése

Adventi gyertyagyújtás  (2. gyertya)

jelentkezési határidő a központi írásbelire a 6. és 8. évfolyam számára 

06. kedd Mikulás látogatása

nevelőtestületi értekezlet, alsós, felsős jegymegbeszélő értekezlet

fogadóóra

09. péntek Adventi gyertyagyújtás (3. gyertya)

21. szerda Adventi gyertyagyújtás (4. gyertya) és karácsonyi ünnepély 

szünet előtti utolsó tanítási nap

dec.22. – jan.2. téli szünet  



2023. január

03. kedd téli szünet utáni első tanítási nap

09. hétfő NETFIT mérés kezdete 

19. csütörtök A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja 

e-napló lezárása

14.00 jegymegbeszélő értekezlet

20. péntek A magyar kultúra napja 

az első félév utolsó napja

e-napló lezárása

21. szombat központi írásbeli felvételi vizsga (jan.31. pótló nap)

23. hétfő e-napló megnyitása a szülőknek

24. kedd 14.00 félévzáró értekezlet

27. péntekig félévi értesítők kiosztása (papíralapú)

31. kedd 17.00 alsós SZMK

18.00 alsós szülői értekezlet 

tanulmányi versenyek folyamatosan



2023. február

07. kedd 17.00 felsős SZMK, Intézményi Tanács ülése

17.30 felsős szülői értekezlet 

10. péntek iskolai alsós farsang

13. hétfő iskolai tájékoztató füzet elkészítése

17. péntek iskolai felsős farsang (Hamvazószerda: febr. 22.)

22. szerda felvételi lapok továbbítási határideje

23-24. 

csütörtök-péntek
1.2. tanítás nélküli munkanap

27. hétfő Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (febr.25.)

febr. 27. - márc. 14. szóbeli meghallgatások a felvételi eljárás keretében

28. kedd vezetőségi értekezlet

nyári táborok szervezése

tanulmányi versenyek folyamatosan

DSD Pilotprüfung



2023. március

01. szerda nyílt nap az alsó tagozaton az 1. és 2. órában

02. csütörtök nyílt nap a felső tagozaton az 1. és 2. órában

márc.6.-jún.9. között kimeneti mérések a 6. 8. évfolyamokon

07. kedd nevelőtestületi értekezlet, alsós, felsős jegymegbeszélő értekezlet

14. kedd ünnepélyes megemlékezés az 1848-as forradalomról 

15. szerda munkaszüneti nap 

21-22.                    

kedd-szerda
felvételi adatlapok módosításának határideje

22. szerda Víz világnapja (projekt)

25. szombat iskolakóstoló óvodásoknak, szülői tájékoztató

28. kedd vezetőségi értekezlet

DSD írásbeli és szóbeli vizsga



2023. április

04. kedd nevelőtestületi értekezlet, alsós, felsős jegymegbeszélő értekezlet 

05. szerda szünet előtti utolsó tanítási nap

06-11.             

csütörtök-kedd
tavaszi szünet

12. szerda A magyar költészet napja

17. hétfő Holokauszt áldozatainak emléknapja

20-21.             

csütörtök-péntek
első osztályosok beíratásának időpontja

25. kedd vezetőségi értekezlet

28. péntek bukásra álló tanulók szüleinek értesítése

Trachttag

megyei német vers- és prózamondó verseny



2023. május

02. kedd nevelőtestületi értekezlet, alsós, felsős jegymegbeszélő értekezlet 

fogadóóra 

23.kedd vezetőségi értekezlet 

(díjazottak, emléklapok tantestületi szintű megbeszélése)

26. péntek helyi év végi mérések lebonyolításának határideje

29. hétfő munkaszüneti nap (Pünkösd)

30. kedd nevelőtestületi értekezlet

31. szerda májusfabontás



2023. június

05. hétfő megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napjáról 

08. csütörtök osztályozó értekezlet, e-napló lezárása 

13. kedd tartós tankönyvek leadási határideje

14. szerda DÖK-nap (3.tanítás nélküli munkanap)

15. csütörtök bolondballagás, utolsó tanítási nap, díjak átadása, bankett

e-napló lezárása

bizonyítványok, oklevelek leadása aláírásra

17. szombat ballagás,tanévzáró

e-napló megnyitása a szülőknek

22. csütörtök statisztikák, beszámolók leadási határideje

26. hétfő tanévzáró értekezlet

30. péntek a tankönyvrendelés véglegesítése

máj.29-jún.7 alsós-felsős kirándulás időpontja

nevelőtestületi kirándulás



2023. július

júl.10-16. vízivándor tábor

júl. 3-7. nemzetiségi tábor (Baja)

sportsuli

erdei iskola



2023. augusztus

aug. közepe tankönyvszállítás

18-ig Kompetenciamérés eredményeinek kiértékelése, összehasonlító elemzése

órarend elkészítése

21. hétfő alakuló értekezlet

22. kedd hiánypótlás, javítóvizsga előkészítése

23. szerda javítóvizsga

vezetőségi értekezlet

24. csütörtök munkaközösségi megbeszélések

25. péntek szakvélemények megbeszélése (SNI és BTM-es tanulók) 

28. hétfő tanévnyitó értekezlet 

29. kedd baleset- és tűzvédelmi oktatás

épület bejárása munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból

azonos szakon tanítók munkamegbeszélése

osztályok átadása, tapasztalatok megbeszélése

30-31.                   

szerda-csütörtök

tantermek, tanév előkészítése, adminisztrációs munka

tankönyvcsomagok összeállítása

szept.1. péntek tanévnyitó ünnepély 


