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Szent János Katolikus Általános Iskola 

 

Augusztus: 

aug. 15. Nagyboldogasszony napi körmenet – részvétel az osztályfőnökök vezetésével  

                                                    Felelős: munkaközösség vezetők, osztályfőnökök 

aug. 23. Vezetőségi értekezlet                                                              Felelős: igazgató 

aug. 24. alakuló értekezlet                                                             Felelős: igazgatóhelyettes 

aug. 24. 

 

Alsós  - felsős munkaközösségi értekezlet     

                                                                     Felelős: alsós és felsős m.köz.vez                

aug. 31. Tanévkezdő tantestületi értekezlet                                               Felelős: igazgató 

aug. 31-

ig 

Teremrendezés, adminisztráció, órarendkészítés, e-napló   Felelős: alsós/felsős 

munkaközösség vezetők, osztályfőnökök 
 

Szeptember : 

szept. 1. Ünnepélyes tanévnyitó, könyvosztás, adminisztráció        

                                                 Felelős: alsós munkaközösség vezetők, osztályfőnökök 

szept. 2-3. Gyónás                                                                                   Felelős: hitoktatók 

szept. 5. 08:30 órától Veni Sancte Alsó tagozat számára                    Felelős: igazgató, 

hitoktatók, oszt.főnökök 

szept. 13. SZMK értekezlet 17:30                                                           Felelős: igazgató 

szept. 19. 8:30 Veni Sancte Felső tagozat számára 

szept. őszi papírgyűjtés                                          Felelős: Suhajdáné Kohan Magdolna 

szept. diagnosztikai felmérésben részesült tanulók névsorának felmérése 

                                       Felelős: alsós munkaközösség vezetők 

szept. 24. Tanmenetek, anyakönyvek leadása                         Felelős: osztályfőnökök 

osztályfőnökök adminisztrációs munkái, szülői értekezletek    

tanórán kívüli foglalkozások megszervezése             Felelős: alsós munkaközösség vezetők 

 

osztálymisék         Felelős: Garajszki László, munkaközösség vezetők + minden osztályfőnök 

 

 

Október: 

okt. 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben        Felelős: osztályfőnökök 

okt. 2.  Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 6.o                   Felelős: Garajszki L. + of-k. 

okt. 10.  Közös szentmise                                                       Felelős:   Garajszki L. + of-k. 

okt. 17.  Szentségimádás                                                    Felelős: Garajszki László 

okt. 22. Alsós bemutató óra                                                       Felelős: alsós mkv-k 



okt. 22. Megemlékezés 56’ Forradalom és Szabadságharc     Felelős: Simon András 

okt.23. Nemzeti ünnep, Városi koszorúzás                       Felelős: igazgató 

okt.25-29. Őszi szünet 

osztálymisék              Felelős: Garajszki László, munkaközösség vezetők + minden osztályfőnök 
 

 

November: 

nov. 5. Diagnosztikai felmérésben részesült tanulók névsorának elküldése          

                                               Felelős: 1. osztályos tanítók, igazgatóhelyettes 

nov.7.  közös szentmise                                                           Felelős: osztályfőnökök 

nov.11. Márton nap: ügyességi játékok, kézműves foglalkozások hittan órai keretben      

                                                Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök 

nov. 20.  Jótékonysági bál (tombola felajánlások, szervezés)              

                                                            Felelős: osztályfőnökök és SZK vezetők 

nov.28. Advent 1. vasárnapja – Gyertyagyújtás 

 

December: 

dec.1- től Részvétel roráté szentmiséken                                       Felelős: Garajszki László 

dec. 3. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára 

dec. 6.  Közös szentmise, Szent Miklós                            Felelős: Garajszki László 

dec. 6-7. alsó/felső tagozatos fogadó órák                     Felelős: minden osztályfőnök 

dec. 13-17. 

 

SZERETET HETE 

Jótékonysági gyűjtések osztálykeretben 

dec. 16. Szülők karácsonya a Zarándokházban         

dec. 21. karácsonyi ünnep a tanulóknak OSZTÁLYKERETBEN 11:40-ig             

                                                 Felelős: minden osztályfőnök 

alsós lelki nap                                                               Felelős: Garajszki László és hitoktatók 

adománygyűjtés a Pilisi Gyermekotthon lakóinak + egyházközség rászoruló idős 

tagjainak                                              Felelős: osztályfőnökök, Kollár Lászlóné 

mézeskalácssütés osztálykeretben                                   Felelős: minden osztályfőnök 

Suliváró szervezése                                                          Felelős: munkaközösség vezetők 

Karácsonyi szünet: 2021. dec. 23- 2021. dec. 31-ig 
 

 

Január:                    

jan. 6. Vízkereszt 

jan.  

10-14 -ig  

írásbeli szintvizsgák megírása 4., 6., 8. oszt: matematika, magyar  

                                 Felelős: munkaközösség vezetők + 4-es osztályfőnökök 

jan. 18. Első osztály nyílt nap 

jan. 21.   I. félév vége, osztályozóértekezlet                       Felelős: minden osztályfőnök  

jan. 22. Központi írásbeli felvételi vizsgák (8. osztály) 

jan. 25. I. Suliváró   Felelős: munkaközösség vezetők + minden osztályfőnök 

jan. 28-ig félévi értesítők megírása, kiosztása                 Felelős: minden osztályfőnök 

osztálymisék, közös szentmise      Felelős: Garajszki László, munkaközösség vezetők + minden of. 

 

Február: 

febr. 3.  Balázs áldás 

febr. 4. Félévi értekezlet                                             Felelős: igazgató 



febr.10. Ovisok fogadása   Felelős: munkaközösség vezetők + minden osztályfőnök 

febr.  

7 -18-ig  

Házi tanulmányi versenyek: 1-3. osztály      5. és 7. évfolyam 

                                                                      Felelős: osztályfőnökök 

febr. 22. II. Suliváró               Felelős: munkaközösség vezetők + minden osztályfőnök 

febr.25.  Farsang             Felelős: munkaközösség vezetők + minden osztályfőnök   

osztálymisék, közös szentmise      Felelős: Garajszki László, munkaközösség vezetők + minden of. 
 

  

 Március: 

márc. 2.  Hamvazó szerda                                   Felelős: Garajszki László 

márc. 5. Szóbeli szintvizsga                                      Felelős: minden osztályfőnök  

márc. 11. Megemlékezés márc. 15-ről                           Felelős: Simon András 

márc. 16.  Ideiglenes felvételi rangsor közzététele a középiskolákban 

márc. 22. alsós nyílt nap a 1-4. oszt. 1-3. órák                    Felelős: 1-4. osztályfőnökök 

márc. 23. felsős nyílt nap 1-4. órák  5-8. oszt.                   Felelős: 5-8. osztályfőnökök 

márc. 29. III. Suliváró                Felelős: munkaközösség vezetők + minden osztályfőnök 

lelki nap, keresztút, osztálymisék, közös mise, misztérium játék                    

                              Felelős: Garajszki László, munkaközösség vezetők + minden osztályfőnök 
 

 

Április: 

ápr. 11. Felsős bemutató óra.                     Felelős: munkaközösség vezetők 

A magyar költészet napja.            Felelős: of, Ráczné Walter Annamária                            

ápr. 12-13. Iskola dolgozóinak lelki gyakorlat                 Felelős: Garajszki László 

ápr. 15. Tantestületi keresztút                              Felelős: Garajszki László   

ápr. 14-19-ig Húsvéti szünet 

ápr. 17. Szentmise, Körmenet                    Felelős: Garajszki László, osztályfőnökök 

április Határtalanul Barót    7. évfolyam                                             Felelős: Füzy Éva 

ápr. 20. Pályaorientációs nap 

ápr. 25-29. Fenntarthatósági témahét                                      Felelős: Minárcsik Kinga 

Szülői értekezletek                                               Felelős: osztályfőnökök 

elsőáldozás 

beiratkozás, anyák napi előkészületek                                       Felelős: minden osztályfőnök 

osztálymisék, közös szentmise     Felelős: Garajszki László, munkaközösség vezetők + minden of. 

Szülők lelki gyakorlat, Öveges Labor órák, Tavaszköszöntő virágültetés  
 
 

 

Május: 

máj. 2-től 6-ig anyák napi ünnepségek, szülői értekezletek       Felelős: minden osztályfőnök 

máj. 13. 

 

Határon túli, Egyházmegyei, Kistérségi Rajzverseny 

Szent János Labdarúgó Kupa            

május 16.  Névadónk, Nepomuki Szent János ünnepe -koszorúzás 

május 18-31. 

május 4-17. 

6. évfolyamon  

8. évfolyamon  

Nyelvi és OKÉV mérés                  

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők + minden osztályfőnök 

máj. 23– 27-ig 

 

Év végi felmérések 1-3. és 5. és 7. évfolyam       

                                      Felelős: igazgatóhelyettes és minden osztályfőnök 

máj. 30-31. Két napos tanulmányi kirándulás 



szülői értekezlet-leendő elsősök                 Felelős: munkaközösség vezetők + 4-es osztályfőnökök 

osztálymisék, közös szentmise, Nagymaros 4.o                                

                                              Felelős: Garajszki László, munkaközösség vezetők + minden of 

Erdei iskola 

 

Június: 

jún. 3. Nemzeti Összetartozás Napjáról megemlékezés 

                    Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők + minden of. 

jún. 2-3. Alsós és felsős osztályozó értekezlet                       

                                      Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők 

jún. 09-14-ig Szent János hét                

                  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők + minden of 

jún. 15. Te Deum                         

                  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők + minden of 

jún. 18. ballagás, évzáró              

                    Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők + minden 

osztályfőnök 

jún. 23.  év végi értekezlet           

                  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők + minden of 

jún. 27- júl.1-ig. színes tábor        Felelős: munkaközösség vezetők + minden of. 

július-aug. Révfülöpi tábor, Szlovák nyelvi biblia tábor 

 


