Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai:
sz.

1.

2.

esemény / téma

felelős

időpont

Az aradi vértanúk emléknapja

Richterné Gál Ibolya

2020.

(október 6.)

Hedvig

október 6.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe (október 23.)

eredményességi
mutató
városi ünnepség

Vigh Péter János
Vargáné Perjési Edit

2020.
október 22.

iskolai ünnepség

Hedvig

3.

4.

Az 1848-as forradalom és

alsó tagozat

2021.

szabadságharc ünnepe (március 15.)

4. évfolyam tanítói

március 12.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Vigh Péter János

2021.
június 4.

iskolai ünnepség

iskolai
megemlékezés

augusztus 26. Hittan munkaközösség megbeszélése
augusztus 30. Veni Sancte online –ünnepi tanévnyitó az egyházmegye katolikus iskoláinak
szeptember 1. 8.00 órakor – Ünnepélyes tanévnyitó és Veni Sancte a templomban
szeptember 3. Első osztályosok iskolatáskáinak megáldása
szeptember 18. Tanmenetek elkészítése
szeptember 24. 17 óra Részvétel a nevelőtestület védőszentjének Szent Gellért emlékére tartott
szentmisén
szeptember 25. Szentírás vasárnapját követően megemlékezés a z iskolában
szeptember-október Kereszteléssel, elsőáldozással, bérmálással kapcsolatos szülőértekezlet
megtartása, igények felmérése
szeptember Harmatcsepp Katolikus Iskolák Tanulmányi Versenye - jelentkezés
október 7. Rózsafüzér- nap: Osztályonként rózsafüzér imádság az udvaron felfestett rózsafüzérnél.
november 5. Szent Imre napi ünnepi szentmise - – iskolánk védőszentjének ünnepe, első osztályosok
avatása
október 19. Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért
november Andrássy György Katolikus Középiskolában hittan verseny felső tagozatosok számára
november 7. Kápolnánk szentelési búcsúünnepe
november 19. Szent Erzsébet napjától karitatív gyűjtés, amely a karácsony előtti időszakban kerül
kiosztásra
november 29. Adventi gyertyagyújtás, osztályok, családok koszorúinak megáldása a szentmisén
Elsőáldozók bemutatása vasárnapi szentmisében

november 30. Adventi gyertyagyújtás, koszorúk megáldása, alsóban jászol kihelyezése
december 7. Szent Miklós püspök ünnepe az iskolában december „Szállást keres a Szent Család”
Adventi ajándékozás az iskola előtti téren
december 10-11. Adventi lelkinap alsó- majd felső tagozaton
december Karácsonyi műsor a városi idősek otthonában, óvodában
december 24. Karácsonyi pásztorjáték az templomban
január 6. Háromkirályok ünnepe, víz- és ház- „iskola”szentelés
Január 22. Félévi értékelés, félévi beszámoló elkészítése
február 3. Gyertyaszentelő Boldogasszony – Balázs-áldás az iskolában
február Nyílt napon való bemutatkozás
február 17. Hamvazószerda – hamuszentelés és hamvazkodás alsó- és felső tagozatban
február 19. Francisco és Jacinta Marto iskolánk védőszentjeinek liturgikus ünnepe
március Keresztút pedagógusoknak
március Keresztút végzése diákokkal
március 18-19. Nagyböjti lelkinap alsó- majd felső tagozaton
április Zarándoklat pedagógusoknak
május 2. Anyák napja, Mária égi édesanyánk – ünnepi készület
május Elsőáldozás
május Bérmálkozás
június 6. Úrnapja ünnepi előkészületek
június 15. Te Deum – ünnepélyes tanévzáró a templomban
június 19. Tanévzáró ünnepség
június 27. Tanévzáró értekezlet
Június Éves beszámoló elkészítése J
június vége v. július eleje Hittantábor

