oktA

szept. 2. hétfő

Első tanítási nap

9.00

Ünnepélyes tanévnyitó

ofők

Felső: 4 tanítási óra + 1
évnyitó
Felső: 13.00-tól ebéd!

1. ofők.+ napközisek

ofők,

ofők

ofők, mk.vez.,
igh., ig.

ofők

ofők, mk.vez.,
igh., ig.

szept. 3. kedd
szept. 4. szerda
szept. 5. csüt.
szept.6. péntek
B

szept. 9. hétfő 17.00

Szülői értekezletek
7-8. évf. Bűnmegelőzés, külső előadó

szept. 10. kedd 17.00

Szülői értekezletek

szept. 11. szerda

Tanmenetek leadása alsós
évfolyamfelelősöknek – mk. vez.-nek

szept. 12. csüt.

A

szept. 13. péntek

Tanmentek leadása-Igazgatónak

szept. 16. hétfő 17.00

SZMK értekezlet

szept. 17. kedd
szept. 18. szerda
szept. 19. csüt. –szept. 21.

Kórustábor

szept. 20. péntek
B

szept. 23. hétfő

5. évfolyam megbeszélés

szept. 24. kedd
szept. 25. szerda
szept. 26. csüt.
szept. 27. péntek
szept.28. szombat
A

szept. 30. hétfő
okt. 1. kedd

Zene világnapja

okt. 2. szerda
okt. 3. csüt.
okt. 4. péntek

Megemlékezés az aradi vértanúk
napjáról, iskolarádió
Cserebogár témajavaslat

Hajsrekker Kriszti +
zeneis ofők

okt.5. szombat

„Egy nap az iskoláért”

okt. 6. vasárnap
B

okt. 7. hétfő
okt. 8. kedd
okt. 9. szerda
okt. 10. csüt.
okt. 11. péntek

A

okt. 14. hétfő

Fogadó órák

okt. 15. kedd
okt. 16. szerda
okt. 17. csüt.

B

okt. 18. péntek

DÖK-buli

okt. 21. hétfő 17.00

Pályaválasztási szülői

okt. 22. kedd

Ünnepély, évfolyamonkénti program
Alsó: Tutta Forza

okt. 23. szerda

Nemzeti ünnep

okt. 24. csüt.
okt. 25. péntek

OKÉV verseny 1.- felső
Tök fesztivál alsóban

A 1.

okt. 28. hétfő

Őszi szünet első napja

nov. 4. hétfő

első tan. nap
1. Tanítás nélküli munkanap/őszi
nevelési értekezlet

nov. 5. kedd
nov. 6. szerda
nov. 7. csüt.

2.

nov. 8. péntek

Cserebogár I. forduló
2. DÖK-nap

B

nov. 11. hétfő
nov. 12. kedd
nov. 13. szerda
nov. 14. csüt.
nov. 15. péntek

A

nov. 18. hétfő
nov. 19. kedd

nov. 20. szerda
nov. 21. csüt.
nov. 22. péntek
B

nov. 25. hétfő
nov. 26. kedd
nov. 27. szerda
nov. 28. csüt.

A

nov. 29. péntek

Tájékoztatás a minimum szintet el
nem érők szüleinek

dec. 2. hétfő

Behívásos fogadó –felső

dec. 3. kedd
dec. 4. szerda
dec. 5. csüt.

15.00-17.00 Cserebogár prezentácó

dec. 6. péntek

Felső : DÖK buli ,

dec.7. szombat –keddi mn.

Munkanap: kedd helyett

Alsó: Mikulás

rövidített órák (játékos)
3. Tanítás nélküli munkanap
Szakmai nap

B

dec. 9. hétfő
dec. 10. kedd
dec. 11. szerda
dec. 12. csüt.
dec. 13. péntek

Karácsonyi hangverseny
OKÉV verseny 2.

3.

dec. 14. szombat

A

dec. 16. hétfő

Tanítási nap

dec. 17. kedd
dec. 18. szerda
dec. 19. csüt.

Alkalmazotti karácsony –felső

dec. 20. péntek

este: Ghymes + nagy kórus koncert

dec. 22. hétfő

Téli szünet első napja

2020.

ofők

B

jan. 6. hétfő
jan. 7. kedd
jan. 8. szerda

NETFIT mérés kezdete

jan. 9. csüt.
jan. 10. péntek
A

jan. 13. hétfő
jan. 14. kedd
jan. 15. szerda
jan. 16. csüt.
jan. 17. péntek
jan. 18. szombat

B

KÖZPONTI ÍRÁSBELI

jan. 20. hétfő
jan. 21. kedd
jan. 22. szerda

Iskolakóstoló

jan. 23. csüt.

Osztályozó vizsga

jan. 24. péntek

Osztályozó vizsga
Első félév utolsó napja

A

jan. 27. hétfő

Osztályozó értekezlet

jan. 28. kedd
jan. 29. szerda

Iskolakóstoló

jan. 30. csüt.

B

jan. 31. péntek

Félévi értesítő kiosztása

febr. 3. hétfő

Félévi értekezlet - röv. nap. SZMK
értekezlet

febr. 4. kedd
febr. 5. szerda

Iskolakóstoló

febr. 6. csüt.
febr. 7. péntek
A

febr. 10. hétfő

Szülői értekezletek

febr. 11. kedd

Szülői értekezletek

febr. 12. szerda

Sportdélután- Iskolakóstoló

febr. 13. csüt.

Farsangi hét- 10-20ig.

febr. 14. péntek
B

febr. 17. hétfő
febr. 18. kedd

Nyílt napok

febr. 19. szerda

Nyílt napok

febr. 20. csüt.
febr. 21. péntek

DÖK buli - Farsang
Képességmérés „z”

A

febr. 22. szombat

Képességmérés „z”

febr. 24. hétfő

Kommunizmus áldozatainak
emléknapja

febr. 25. kedd
febr. 26. szerda
febr. 27. csüt.

4.

febr.28. péntek

4. tanítás nélküli munkanap

B

márc. 2. hétfő

Pénzügyi-és vállalkozói témahét

márc. 3. kedd
márc. 4. szerda

A

márc. 5. csüt.

Kerületi szakmai nap

márc. 6. péntek

OKÉV verseny 3. -felső

márc. 9. hétfő
márc. 10. kedd
márc. 11. szerda
márc. 12. csüt.
márc. 13. péntek

B

Ünnepély - Alsó: Projekt nap

márc. 16. hétfő
márc. 17. kedd
márc. 18. szerda
márc. 19. csüt.
márc. 20. péntek

A

márc. 23. hétfő
márc. 24. kedd

Próba OKÉV - felső

márc. 25. szerda
márc. 26. csüt.
márc. 27. péntek
B

márc. 30. hétfő

Fogadó óra

márc. 31. kedd

Ezen a héten idegen nyelvi
próbamérés

ápr. 1. szerda

7. évf.

ápr. 2. csüt.
ápr. 3. péntek
A

ápr. 6 hétfő
ápr. 7. kedd
ápr. 8. szerda

Iskolanap
3 óra beírva

A 5.

ápr. 9. csütörtök

Tavaszi szünet első napja

ápr. 15. szerda

Első tanítási nap
5.

Tanítás nélküli munkanap

Tavaszi nevelési értekezlet/NAT
ápr. 16. csüt.

Holokauszt emléknapja

ápr. 17. péntek
B

ápr. 20. hétfő

Fenntarthatósági témahét

ápr. 21. kedd
ápr. 22. szerda

Föld napja
Projektórák – kerüljön be a
tanmenetekbe!

ápr. 23. csütörtök
ápr. 24. péntek

Min.szint et el nem érők táj.
NETFIT mérés lezárása

A

ápr. 27. hétfő
ápr. 28. kedd
ápr. 29. szerda
ápr. 30. csüt.

B

máj. 1. péntek

Munkaszüneti nap

máj. 4. hétfő

Szülői értekezlet

máj. 5. kedd

Szülői értekezlet

máj. 6. szerda
máj. 7. csüt.
máj. 8. péntek
A

máj. 11. hétfő

Erdei iskola/ Határtalanul

máj. 12. kedd

Erdei iskola/ Határtalanul

máj. 13. szerda

Erdei iskola/ Határtalanul

máj. 14. csüt.

Erdei iskola/ Határtalanul

máj. 15. péntek

Erdei iskola/ Határtalanul

B

máj. 18. hétfő
máj. 19. kedd
máj. 20. szerda

Országos idegen nyelvi mérés

máj. 21. csüt.
máj. 22. péntek
A

Nyárköszöntő hangverseny

máj. 25. hétfő
máj. 26. kedd
máj. 27. szerda

Országos kompetencia mérés + 4.
évf.
-

Határtalanul beszámoló

máj. 30. csüt.

B

máj. 31. péntek

DÖK buli - felső

jún. 1. hétfő

Pünkösd

jún. 2. kedd

Erdei iskolák alsóban

jún. 3. szerda
jún. 4. csüt.

Osztályozó vizsga

jún. 5. péntek

Osztályozó vizsga, 8. évf. osztályozó
Alsós osztálykirándulások

A

jún. 8. hétfő
jún. 9. kedd.
jún. 10. szerda

6.

B 6.

jún. 11. csüt.

6. Pályaorientációs nap

jún. 12. péntek

Ballagás

jún. 15. hétfő
jún. 16. kedd

Osztályozó értekezlet

jún. 17. szerda
jún. 18. csüt.

Ünnepélyes tanévzáró

jún. 19. péntek
jún. 22. hétfő
jún. 23. kedd
jún. 24 szerda
jún. 25. csütörtök
jún. 26. péntek
jún. 29. hétfő
jún. 30. kedd

Tanévzáró értekezlet

1. z alsóban

júl. 1. szerda
júl. 2. csütörtök
júl. 3. péntek

