Iskolai tanév helyi rendje
A

szept. 3. hétfő 8.00,
3 tanítási óra alsóban, ebéd
11-től folyamatosan

17.00

Ünnepélyes tanévnyitó, első tanítási
nap

Szülői ért. 1. évf.

szept. 4. kedd
szept. 5. szerda
szept. 6. csüt.
szept. 7. péntek
B

szept. 10. hétfő

Szülői értekezletek

szept. 11. kedd

Szülői értekezletek

szept. 12. szerda
szept. 13. csüt.
szept. 14. péntek
A

szept. 17. hétfő

SZMK értekezlet
Papírgyűjtés kezdete

szept. 18. kedd
szept. 19. szerda

B

szept. 20. csüt.

Papírgyűjtés vége

szept. 21. péntek

Tanmenetek átküldési határideje a
munkaközösség vezetőknek

szept. 24. hétfő

5. évfolyam megbeszélés, az átmenet
sikerességéről

szept. 25. kedd
szept. 26. szerda
szept. 27. csüt.
szept. 28. péntek

A

szept.29. szombat

„Egy nap az iskoláért”, társadalmi
munka akció

okt. 1. hétfő

„Zene világnapja”, fellépés

okt. 2. kedd
okt. 3. szerda
okt. 4. csüt.
okt. 5. péntek

Megemlékezés az aradi vértanúk
napjáról

B

okt.6. szombat

Ausztria –kirándulás - tanulóknak

okt. 7. vasárnap

„Cserebogár- projekt”,
témajavaslatok

okt. 8. hétfő

Fogadó órák, alsó tagozat

okt. 9. kedd
okt. 10. szerda
okt. 11. csüt.
okt. 12. péntek
okt. 13. szombat (okt. 22.,
hétfő helyett)

DÖK buli –felső tagozatnak
1. tanítás nélküli munkanap
DÖK-nap
Téma: az állatok szeretete

A

okt. 15. hétfő

„Cserebogár” jelentkezés
8. évf. pályaválasztási szülői
(fogadó felső)

okt. 16. kedd
okt. 17. szerda
okt. 18. csüt.

Megemlékezések a forradalomról,
iskolai ünnepélyek, tanulmányi
emlékséták

okt. 19. péntek

B

okt. 22. hétfő

Munkaszüneti nap

okt. 23. kedd

Nemzeti ünnep

okt. 24. szerda
okt. 25. csüt.
okt. 26. péntek

Tök fesztivál- alsóban
OKÉV verseny 1. forduló

A

okt. 29. hétfő

Őszi szünet első napja

nov. 5. hétfő

első tan. nap

nov. 6. kedd
nov. 7. szerda
nov. 8. csüt.
nov. 9. péntek
nov. 10. szombat

B

nov. 12. hétfő

„Cserebogár” I. forduló
2. Tanítás nélküli munkanap.
Őszi nevelési ért.
Lénárt Sándor előadása,
konzultáció

nov. 13. kedd
nov. 14. szerda
nov. 15. csüt.
nov. 16. péntek
A

nov. 19. hétfő

„Cserebogár” eredményhirdetés

nov. 20. kedd
nov. 21. szerda
nov. 22. csüt.
nov. 23. péntek
B

nov. 26. hétfő
nov. 27. kedd
nov. 28. szerda
nov. 29. csüt.

A

nov. 30. péntek

Tájékoztatás a minimum szintet el
nem érő diákok szülei számára

dec. 1. szombat - hétfői

3. Tanítás nélküli munkanap
Pályaorientáció – Tehetségnap
Karácsonyi ünnepkör

dec. 3. hétfő

Fogadóóra – felső tagozat

dec. 4. kedd
dec. 5. szerda

B

dec. 6. csüt.

Mikulás – alsó tagozat (Iskolagyűlés)

dec. 7. péntek

DÖK buli, felső tagozat

dec. 10. hétfő
dec. 11. kedd
dec. 12. szerda
dec. 13. csüt.
dec. 14. péntek

Karácsonyi jótékonysági hangverseny
OKÉV verseny 2.

dec. 15. szombat - hétfői

Munkanap: Osztálykarácsonyok –
felső tagozaton
Alsó- 3 tanítási óra-karácsonyi
előkészületek

A

dec. 17. hétfő

Osztálykarácsonyok hete az alsó
tagozaton

dec. 18. kedd
dec. 19. szerda
dec. 20. csüt.

A

dec. 21. péntek

Iskolagyűlés a felső tagozatnak; félévi
értékelés

dec. 24. hétfő

Téli szünet első napja

2019. jan. 3. csüt.

Első tanítási nap

jan. 4. péntek
B

jan. 7. hétfő
jan. 8. kedd
jan. 9. szerda

NETFIT mérés kezdete; felső tagozat.

jan. 10. csüt.
jan. 11. péntek
A

jan. 14. hétfő
jan. 15. kedd
jan. 16. szerda

„Iskolakóstoló” leendő első
osztályosok számára

jan. 17. csüt.
jan. 18. péntek
jan. 19. szombat
B

Központi írásbeli felvételi
nyolcadikosoknak

jan. 21. hétfő
jan. 22. kedd

Magyar kultúra napja, megemlékezés
a könyvtárban

jan. 23. szerda

„Iskolakóstoló” leendő első
osztályosok számára

jan. 24. csüt.

Osztályozó vizsga

jan. 25. péntek

Osztályozó vizsga
Első félév utolsó napja

A

jan. 28. hétfő

Osztályozó értekezlet, alsó-felső
tagozat

jan. 29. kedd
jan. 30. szerda

„Iskolakóstoló” leendő első
osztályosok számára

jan. 31. csüt.

B

febr. 1. péntek

Félévi értesítő kiosztása

febr. 4. hétfő

Félévi értekezlet - rövidített órák

SzMK-értekezlet
febr. 5. kedd
febr. 6. szerda

„Iskolakóstoló” leendő első
osztályosok számára

febr. 7. csüt.
febr. 8. péntek
A

febr. 11. hétfő

Szülői értekezletek

febr. 12. kedd

Szülői értekezletek

febr. 13. szerda

„Iskolakóstoló” leendő első
osztályosok számára, sportdélután

febr. 14. csüt.
febr. 15. péntek
B

febr. 18. hétfő
febr. 19. kedd

Nyílt napok – leendő elsősöknek

febr. 20. szerda

Nyílt napok - leendő elsősöknek

febr. 21. csüt.
febr. 22. péntek

DÖK buli - Farsang
Képességmérés leendő első „z”
osztály számára

A

febr. 23. szombat

Képességmérés „z” leendő első „z”
számára

febr. 25. hétfő

Kommunizmus áldozatainak
emléknapja, megemlékezések

febr. 26. kedd

Farsang hete alsóban

febr. 27. szerda
febr. 28. csüt.
márc. 1. péntek
B

márc. 4. hétfő
márc. 5. kedd

Kerületi Pedagógiai Napok

márc. 6. szerda

Szakmai nap 4. /kerületi ped. napok/
Bemutató órák

márc. 7. csüt.
márc. 8. péntek
A

márc. 11. hétfő
márc. 12. kedd
márc. 13. szerda

OKÉV verseny 3. –felső

B

márc. 14. csüt.

Ünnepély - Projekt nap alsó tagozat,
Isaszegi kirándulás- felső tagozat

márc. 15. péntek

Nemzeti Ünnep

márc. 18. hétfő
márc. 19. kedd
márc. 20. szerda
márc. 21. csüt.
márc. 22. péntek

A

márc. 25. hétfő
márc. 26. kedd

„Próba OKÉV” – felső

márc. 27. szerda
márc. 28. csüt.
márc. 29. péntek
B

ápr. 1. hétfő

Fogadó óra

ápr. 2. kedd
ápr. 3. szerda
ápr. 4. csüt.
ápr. 5. péntek

„Határtalanul” előkészítő 7. évf.

ápr. 8 hétfő

Ezen a héten idegen nyelvi
próbamérés

ápr. 9. kedd
ápr. 10. szerda
ápr. 11. csüt.
ápr. 12. péntek
ápr. 15. hétfő
ápr. 16. kedd

Holokauszt emléknapja,
megemlékezések

ápr. 17. szerda

Iskolanap

ápr. 18. csüt.

Tavaszi szünet első napja

ápr. 24. szerda

Tavaszi nev. ért. 5.
Téma: NAT 2018, Helyi tanterv

ápr. 25. csüt.
ápr. 26. péntek

Min. szint et el nem érők
tájékoztatása
NETFIT mérés lezárása

BOGRÁCSOZÁS SZÜLŐKKEL
ápr. 29. hétfő

Szülői ért.

ápr. 30. kedd

Szülői ért.

május 1. szerda

Munkaszüneti nap

máj. 2. csüt.
máj. 3. péntek
máj. 4. szombat

„Határtalanul” kirándulás Felvidékre
– 7. évf. máj. 4-8.

máj. 6. hétfő

Erdei iskolai hét – felső

máj. 7. kedd
máj. 8. szerda
máj. 9. csüt.
máj. 10. péntek
máj. 13. hétfő
máj. 14. kedd
máj. 15. szerda
máj. 16. csüt.
máj. 17. péntek
máj. 20. hétfő
máj. 21. kedd
máj. 22. szerda

Országos idegen nyelvi mérés

máj. 23. csüt.
máj. 24. péntek

„Nyárköszöntő hangverseny”

máj. 27. hétfő
máj. 28. kedd
máj. 29. szerda

Országos kompetencia mérés
-

„Határtalanul” beszámoló

máj. 30. csüt.
máj. 31. péntek

„Határtalanul” témanap, DÖK buli –
felső

jún. 3. hétfő

Erdei iskolák – alsó tagozat

jún. 4. kedd
jún. 5. szerda
jún. 6. csüt.

Osztályozó vizsga

jún. 7. péntek

Osztályozó vizsga, 8. évf. osztályozó

Osztálykirándulások- alsó
jún. 10. hétfő

Pünkösd

jún. 11. kedd.
jún. 12. szerda

Projekt nap - alsó

jún. 13. csüt.
jún. 14. péntek

Ballagás – alsós osztályozó

jún. 17. hétfő 8.00

Osztályozó értekezlet –felső

jún. 18. kedd
jún. 19. szerda
jún. 20. csüt.

Ünnepélyes tanévzáró

jún. 21. péntek
jún. 24. hétfő

Tanévzáró értekezlet

jún. 25. kedd

Tantestületi kirándulás

jún. 26. szerda
A 6. piros nap: Igazgatóválasztás – pályázat kiírása szerint

