Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
A tanév rendjében előírt kötelező témanapok, illetve nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző,
továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai
élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb
ünnepnapok, megemlékezések időpontja a 2022-2023-as tanévben normál iskolai munkarend
esetén:
1. A Magyar Diáksport napja – 2022. szeptember 30.
2. Az aradi vértanúk emléknapja – 2022. október 6.
3. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) – 2023. október 21.
4. A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja (január 27.) – 2023. január 27.
5. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) – 2023. február 24.
6. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) – 2023. márc. 14.
7. A holokauszt magyarországi áldozatai emléknapja (április 16.) – 2023. április 17.
8. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) – 2023. június 4.
Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
1. Márton napi hagyományok – 2022. november 11.
2. Advent köszöntése a negyedikesek közreműködésével 2022. nov. 25-től péntekenként
3. Karácsonyi játszóház német szakosok + alsós munkaköz. szervezésében – 2022. dec. 19.
4. Adventi vagy újévi hangverseny – 2022. dec. vagy 2023. jan.
5. Karácsonyi ünnepély – 2022. dec. 19.
6. A magyar kultúra napja – 2023. január 23.
7. Farsang - alsós és felsős vetélkedő (németesek + alsósok + DÖK) 2023. febr. 3. és 10.
8. Költészet napi verses est magyar szakosok – 2023. április 13.
Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
1. Tanévnyitó ünnepély – 2022. szept. 1.
2. Iskolanapok - 2022. december ?
3. Szülők bálja – ?
4. A Föld napja (ápr. 22.) – Tavaszi túra - 2023. április 21.
5. Madarak, fák napja (máj. 10.) – 2023. május 10.
6. Szerenád - 2023. június 8.
7. Ballagás - 2023. június 10.
8. Tanévzáró ünnepély - 2023. június 16.
A többi iskolai eseményt az éves Munkaterv 6. sz. melléklete tartalmazza.

