
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

 

 

Nyári események iskolánkban 

 

A szünidő ideje alatt iskolánk ügyintézés céljából ügyeletet biztosított. 

Karbantartási munkálatok keretében több iskolaépületben felújítás, festés történt. 

Az intézményi karbantartás anyagi fedezetét és a vállalkozó kiválasztását a 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ, mint fenntartónk biztosította.  Létavértes Város 

Önkormányzata kerítések festésével és kisebb karbantartási munkákkal járult hozzá 

a telephelyek rendbetételéhez. 

A hátrányos helyzetű gyerekek számára idén nyáron is folyamatos volt az 

önkormányzat által biztosított  ingyenes szociális étkeztetés. 

Augusztus elején a tankönyvek hiánytalanul megérkeztek iskolánkba, melyeket két 

osztási napon valamennyi szülő átvett. Idén először minden általános iskolai diák  

ingyenesen, térítés nélkül kapta a könyveket. 

Augusztus közepétől a pedagógusok a 2017-2018-as tanév munkáját készítették 

elő. Az utolsó szünidei hetekben a leendő első osztályosok ebihaltáborban 

ismerkedtek iskolánkkal, a 7. osztályosok pedig a „Határtalanul” pályázat keretében 

erdélyi kiránduláson vettek részt. 

 

Irinyis „ebihalak” 

 

 
 



„Határtalanul” -  Jó volt! 

 

Iskolánk 7. osztályos tanulói a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola 

növendékeivel karöltve 4 napos erdélyi kiránduláson vettek rész a nyári szünidő 

utolsó napjaiban. A program keretében diákjaink állami támogatással Románia 

magyarlakta területein személyes tapasztalásokat szereztek a külhoni magyarságról. 

A gyerekek a pályázat során a Bolyai család életében fontos szerepet betöltő 

határon túli helységeket ismertek meg /Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Korond, Parajd, Szováta, Gyulafehérvár, Torda, Arad, Nagyszalonta/ Szatmári 

Károlyné, Lukács Mihályné és Kontor Gábor nevelők kalauzolásával. Bízunk benne, 

hogy ez az élményekben bővelkedő kirándulás maradandó emlékeket nyújtott a 

résztvevőknek, hiszen gyerekek és felnőttek elégedetten, jó hangulatban érkeztek 

haza. A programok értékét növelte, hogy egy másik, tankerületünkhöz tartozó iskola 

diákjaival is szoros kapcsolatok épülhettek ki a közös utazás során. 

 

Nagyváradon 

 

 
  



A Tordai- hasadéknál 

 

 
 

Tanévkezdés 

 

 

2017. szeptember 1-jén 8 órától tanévnyitó ünnepséggel  

kezdtük a 2017/2018-as tanévet. 

179 diákunk üdvözlése után, iskolánk legkisebb tanoncai mutatkoztak be 

műsorukkal. Az apró növendékeiktől az óvó nénik bátorító szavakkal köszöntek el és 

a tanító nénik nagy szeretettel üdvözölték őket, majd az iskolai jelvény feltűzésével 

valódi Irinyis diákká avatásuk is megtörtént. 

A diáksereg képviseletében Szűcs Alexandra és Gombos László 6. osztályos 

tanulónk nyitotta az új iskolai évet, vidám versekkel. 

Vályiné Pápai Viola igazgatóasszony tanévnyitó beszédéből megtudhattuk, hogy, 

ebben a tanévben is kiemelt célunk a korábbi esztendőkben teljesített feladatok 

folytatása: a helyi sajátosságok kiaknázása, a digitális kompetenciák fejlesztése, a 

tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a jó hangulatot teremtő szabadidős 

programok megszervezése. A tanév legnagyobb újdonsága lesz diáknak, 

pedagógusnak és szülőnek egyaránt, hogy bevezetésre került az E-napló 

alkalmazása.  A fent említett területek szellemében ebben a tanévben is lesz erdei 

iskolai program, 5 féle szakkör, versenyekre való felkészítés, fejlesztő foglalkozás, 



felvételi előkészítő, Útravaló pályázat. Benyújtjuk a   Határtalanul pályázatot és az , 

Erzsébet táborra való pályázatot. 1-8. évfolyam számára  biztosítjuk az egész napos 

oktatást  és továbbra is a dolgozó szülők gyermekeinek a reggel 7 órától és este 16-

17 óráig tartó ügyeletet. 

 

Tanévnyitó ünnepség 

 

 
 

A tanév rendje 

 

 

Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. /péntek/ 

 

Őszi szünet: 2017.október 30-tól november 3-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. /péntek/, a szünet utáni első 

tanítási nap pedig 2017. november 6. /hétfő/ 

 

Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. 



A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. /péntek/, a szünet utáni első 

tanítási nap 2018. január 3. /szerda/ 

 

Az első félév vége: 2018. január 26. 

Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat,  a szülőket az első félévben elért 

tanulmányi eredményekről. 

 

Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 3-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. /szerda/, a szünet utáni első 

tanítási nap április 4. /szerda/ 

Országos kompetenciamérés: 2018. május 23. 

A kompetenciamérés az általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamában zajlik. 

 

Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. /péntek/ 

 

A tanév helyi rendjének részletei hamarosan olvashatók lesznek iskolánk honlapján 

www.irinyivertes.hu 

 

http://www.irinyivertes.hu/

