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MEGKEZDŐDÖTT 

AZ ISKOLA 

Szeptember 5-én ismét nyüzsgés vette körül az 

iskolákat. Diákok és szülők igyekeztek a tanügyi 

intézményekbe ahol ünnepélyes keretek között 

megkezdődött az új tanév. Szentjobbon az udvaron 

volt az ünnepélyes iskolai megnyitó.  

A nyolcadikosok, közöttük a mi Zsoltink is, vígan 

pózoltak tanáraikkal, az utolsó évük kezdetén. Később 

a diákok bementek a termekbe, hogy elfoglalhassák új 

helyüket az iskola padjában és átvegyék 

tankönyveiket erre az évre. 

A Szent László Római Katolikus Líceumban délelött 

11.00 órakor volt a Veni Sancte szentmise, melyet 

Böcskei László Püspökatyánk celebrált a több mint 300 diák 

és tanár részére. Köztük sok sikert kívántunk a XII.osztályt 

kezdő Istvánunknak és a X osztályba lépő Miklósunknak.  

 

 

Az új iskolai tanév hivatalosan 2022. 

szeptember 1-jén kezdődött meg és 

2023. augusztus 31-éig tart, összesen 

36 tanítási hetet foglal magában. Az új 

tanév  újításokat is hozott a 

Romániában tanulók részére, ugyanis 

a tanítási év nem félévekre, hanem 

tanítási modulokra lesz felosztva.  

A nappali tagozat 12. osztályos és az 

esti tagozat 13. osztályos diákjai 34 

hetet járnak idén iskolába, számukra 

2023. június 2-án fejeződik be a tanítás.                                                                          



Néhány hasznos tanács 

- Ahhoz, hogy az új iskolai évet minden gyerek  jól kezdje és 

sikeresen menjen végig rajta, kérjük, hogy  tartsunk be néhány 

apró szabályt:  

1. -  legyetek este 9-kor a házban, hogy tudjatok idejében 

tisztálkodni és kipihenni magatokat, kikészíteni a ruhátokat a 

következő napra. 

2. – ne maradjatok fenn telefonozni későig, mert akkor másnap 

nem lesztek képesek figyelni az órákon. 

3. – mindenki készítse el az uzsonnáját, (a konyhások mindent 

előkészítenek az ebédlőben, ti csak be kell pakoljátok azt ami 

számotokra ízlik), senki se menjen el ennivaló és innivaló nélkül a 

suliba.  

4.- amikor haza érkeztek az iskolából, cseréljétek le az iskolai 

ruhát valami kényelmes itthoni ruhára, ha piszkos a ruha tegyétek 

a mosásba. 

5. – készítsétek el becsületesen a házi feladatot. Ha jó eredményt 

akartok elérni, azért meg kell dolgozni. Délután addig ne 

menjetek sétálni, játszani, ameddig nem készítettétek el az iskolai 

feladatotokat.  

6. –reggel, amikor kelt a nevelő ugorjatok ki azonnal az ágyból, 

akkor nem késitek le az autóbuszt és idejében beértek az 

iskolába. 

Ha ezeket betartjátok,  sokkal könyebb lesz majd  az iskolában 

helytállni. 

A 8-ik osztályosoknak 35 tanítási hét van 

előirányozva, esetükben 2023. június 9-én jár le a 

tanítás. A középiskolai műszaki szakosztályok 

diákjai, a szakiskolások és a posztlíceumi oktatásban 

részesülő diákok esetében a tanítás időtartama 37 

hét, a tanév számukra 2023. június 23-án ér véget.   

Az állami rendelet értelmében a következőképpen 

épül fel a 2022-2023-as tanév struktúrája: 
 2022. szeptember 5-e és 2022. október 21-e között 

tanítás; 

 2022. október 22-e és október 30-a között vakáció; 

 október 31-e és december 22-e között tanítás;  

 2022. december 23-a és 2023. január 8-a között vakáció; 

 tanítás 2023. január 9-e és 2023. február 3-a között, 

illetve január 9-e és február 10-e vagy február 17-e között, a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint; 

 egy hetes vakáció a február 6-a és 26-a közötti időszakban, a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint; 

 tanítás február 13-a vagy február 20-a vagy február 27-e (a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint) és április 

6-a között; 

 április 7-e és április 18-a között vakáció; 

 április 19-e (szerda) és június 16-a között tanítás;  
 2023. június 17-e és 2023. szeptember 3-a között vakáció. 

 

Vigyázzunk az egészségünkre! 
 

Az elmúlt szerdán 

Miklóssal a 

sürgösségin 

kötöttünk ki, mert 

egy darázscsípés 

annyira 

elmérgesedett, hogy 

fertőzést jelzett a 

szervezete. 

Nagyon 

vigyázzunk, 

különösen a 

gyümölcsök 

fogyasztásakor, nézzünk jól körül, hogy nincs-e 

rajtuk darázs vagy méhecske.  

 

Az édes gyümölcsök ilyenkor vonzzák a 

darazsakat, akik néha elbújva szívják magukba a 

finom nedűt.  

 

Szerencsére Miklóssal nem történt komolyabb 

baj, mert a kórházban kitisztították a szervezetét, 

de óvatosnak kell lennie a jövőben, amikor 

hasonló csípésben lesz része.  

Minden diákunknak kívánunk egy sikeres tanévet, 

leljetek örömet a tanulásban, a tudásban,  

adjon az Úr nektek bölcsességet! 
 


