
Komlóstetői Református Általános Iskola 
3533 Miskolc, Olvasztár u.1.  Telefon: 30/0108175, 30/0108199 

 

E-mail címek: 
komlos49@gmail.com; komlos.gazdasagi@gmail.com  

WEB: www.komlostetoiskola.hu Kréta napló: klik028988001.e-kreta.hu 
Igazgató:    Dr. Ábrám Tibor  
Igazgatóhelyettes:  Nagyné Ferencz Judit  
Iskolalelkész:  Rácz Vera lelkipásztor, vallástanár 
Gazdasági ügyintéző:  Nagyné Szidor Andrea 
Iskolatitkár:    Nagy Angéla 
Iskolaorvos:   Dr. Tóth Lajos  
Védőnő:    Oroszné Liptai Ildikó 
Az intézmény fenntartója:  Tiszáninneni Református Egyházkerület 

"Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, 

ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes,  

azt vegyétek figyelembe!"  (Fil 4:8) 

Tisztelt Szülő! 

A 2022/2023-as tanév tervezett iskolai időpontjait, alkalmait, 

az intézmény elérhetőségeit küldjük most Önnek! Kérjük, 
fogadja szeretettel, legyen segítségére ebben a tanévben is. 
Áldás, békesség!    Iskolavezetés 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A 2022/2023. tanév rendje: 
A tanév első napja: 2022. szeptember 1. Utolsó:  2023. június 16. 
Az első félév  2023. január 20-ig tart.  Félévi értesítés: 2023. január 27. 
Téli szünet: 2022. dec. 22. – 2023. január 8. (szünet utáni tanítási nap: jan. 9.) 

Tavaszi szünet: 2023. április 3. – április 11. (szünet utáni tanítási nap: ápr.12.) 

 

Szülői értekezletek 
 Tanév eleji szülői értekezlet – 2022. szeptember 1.  

(első évf.) szeptember 6. (2-8. évf.) 17.00 óra 

 Félévi értékelő szülői értekezlet – 2023. január 31. 
(alsó 16.30) (felső 17.00) 

 Tanév végi szülői értekezlet – 2023. május 9. 17.00  

 
Fogadóórák 

 2022. november 22. (alsó 16.00) (felső 17.00) 

 2023. május 9. 16.00 

Programok, melyekre a szülőket is várjuk: 
 

 Tanévnyitó ünnepi istentisztelet augusztus 31. 

 Okt. 23-i nemzeti ünnep megemlékezés okt. 21. 
9.50   

 Elsősök fogadalomtétele november 13. 10.00 

 Reformáció istentisztelet november 8. 7.55  

 Iskolai nyílt nap november 15. 

 Karácsonyi vásár december 13.  

 Karácsonyi istentisztelet és műsor dec. 21. 
12.00  

 Farsang február 17. 15.30 – 19.00 

 Márc.15. nemzeti ünnep megemlékezés: isko-
lában március 14. 9.50  

 Húsvéti ünnepi istentisztelet március 31. 7.55  

 Áldozócsütörtöki istentisztelet május 16. 7.55  

 Pünkösdi istentisztelet május 26. 7.55 

 Ballagás június 15. csütörtök 17.00 

 Tanévzáró istentisztelet - június 18. vasárnap 
17.00 

 Bizonyítványosztás – június 20. 17.00 
 

Egyéb eseményekről tájékoztatást küldünk. 

Csengetési rend  
Beérkezés az iskolába 745-ig 
 

1. óra 755 – 840 15’ tízórai  
2. óra 855 – 940  
3. óra 950 – 1035 15’ udvar 
4. óra 1050 –1,35  
5. óra 1145 –1230  
6. óra 1235 –1,20  
7. óra 1340 –1425 

8. óra 1430 –1515  
9. óra 1520 –1605 

 

Napközi, tanulószoba a tanítási 
órák végétől 16.00 óráig tart 

16 órától 17 óráig délutáni ügyelet  
Reggeli ügyelet 700 – 730 

Pedagógus ügyelet: 730-tól 
 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy 
gyermeküktől a kapunál köszön-

jenek el!  

Támogatások 

 

A Garfield Alapítvány Kuratóriuma 
megköszöni a 2021/2022. évi támo-
gatásokat, s köszönettel fogadja azo-

kat a 2022/2023-as tanévben is. 
Az alapítványi befizetés önkéntes. 
A befizetés utalással teljesíthető. 

Alapítvány adószáma: 
18421466-1-05 

 

Ügyfélfogadási rend az iskolában 
Az iskolatitkári és a gazdasági iroda a földszinten található. Ügyintézés céljából a 

következő időpontokban állunk rendelkezésre: 

Iskolatitkár: Hétfőtől – Péntekig  800 – 1500 
Gazdasági ügyintéző: Hétfőtől – Péntekig  830 – 1600; Pénteken: 830 – 1330  

Ebéd lemondást reggel 8.00 óráig a következő naptól tudunk elfogadni szemé-

lyesen, telefonon vagy e-mailen (30/0108199. komlos.gazdasagi@gmail.com) 
Az iskolában portaszolgálat működik, kérjük, forduljon bizalommal portás al-

kalmazottunkhoz, aki segítségére lesz. 

Az iskolai Szülői Munkaközösség  
tisztségviselői: 

Elnök: Károlyné Láng Eszter szülő (7.a) 
Titkár: Rakovszki-Pintér Adrienn szülő 

(3.a) 

Köszönettel fogadják észrevételeiket, 
javaslataikat. 

Papírgyűjtések időpontja 
Őszi papírgyűjtés: 2022.szept. 28-30. Tavaszi papírgyűjtés: 2023. április 26-28. 

Továbbra is gyűjtjük a kupakot és az elemet, valamint lehetőség van használt sütőolaj 
és zsiradék leadására is.  

4 tanítás nélküli nap felhasználása 
okt.15. (szombat) pályaorientációs nap; nov.7. nevelőtestületi értekezlet; ápr.3. ne-

velőtestületi szakmai nap;  június 13. – Diákönkormányzat napja, gyermeknap 
Munkanap áthelyezések: 

2022.október 15. szombat – pályaorientációs nap 
2023. március 18. szombat – saját döntés alapján (ÖKO-nap) 
2023. május 6. szombat – saját döntés alapján (Családi nap) 
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