2021-22. tanév
aug. 24. 9.00
10.00

Értekezlet
Balesetvédelem ,
pótvizsgásokkal megbeszélés

aug. 25. 8.00

Pótvizsgák, teremrendezés

aug. 26. 8.00

Osztályba sorolás

9.00

A

Munkaközösségi foglalkozások

aug. 30. 16.30

Elsősök ismerkedési órája

17.00

SzMK értekezlet

aug. 31. 8.00

Tanévnyitó értekezlet

13.00-tól

Tankönyvek pakolása

szept. 1. szerda

Első tanítási nap

8.00

Ünnepélyes tanévnyitó alsónak

9.00

A felsősök a tantermekben
iskolarádión keresztül (fehér felső)

Alsó : 3 tanítási óra, 11-től
ebéd (1. Évf. kezd)
Felső: 4 tanítási óra + 1
évnyitó, 13.00-tól ebéd!
Szülői értekezletek

1.évfolyamnak

szept. 2. cs.
szept. 3. p.
B

szept. 6. hétfő 17-tól

Szülői értekezletek
Felső: erdei iskolák: 4.z, 8.t, 8.a, 7.z,
7.t

szept. 7. kedd 17-tól

Szülői értekezletek

szept. 8. szerda

„Hogyan olvasol?” olvasás világnapja

szept. 9. csüt.
szept. 10. péntek
A

szept. 13. hétfő

Papírgyűjtés 16-ig!
6. évfolyam OKÉV elemzése

szept. 14. kedd
szept. 15. szerda

Tanmenetek leadása alsós-felső
évfolyamfelelősöknek – mk. vez.-nek

szept. 16. csüt.

szept. 17. péntek

Reggeli takarítás /DÖK/

B

szept. 20. hétfő

5. évfolyam megbeszélés
Tanmentek leadása-Igazgatónak
8. évf. pályaválasztási vizsgálat

szept. 21. kedd
szept. 22. szerda
szept. 23. csüt.
szept. 24. péntek

Magyar Diáksport Napja
Autómentes nap ?

A

szept. 27. hétfő

8. évfolyam OKÉV elemzés

szept. 28. kedd
szept. 29. szerda

B

okt. 1. péntek

Zene világnapja

okt. 2. szombat

„Egy nap az iskoláért”

okt.4. hétfő
okt. 5. kedd
okt. 6. szerda

Aradi vértanúk-megemlékezés

okt. 7. csütörtök
1.

okt. 8. péntek

Tantestületi kirándulás
1. Tan. nélk. mn. (szakmai nap)

A

okt. 11. hétfő

5. évfolyam OKÉV elemzés
Fogadó órák, hibrid? bejelentkezés

okt. 12. kedd
okt. 13. szerda
okt. 14. csüt.

B

okt. 15. péntek

DÖK-buli

okt. 18. hétfő 17.00

Pályaválasztási szülői, közvetlen

okt. 19. kedd
okt. 20. szerda
okt. 21. csüt.

A

okt. 22. péntek

Nemzeti ünnep- osztályteremben
megemlékezés, ruházat; fehér felső

okt. 25. hétfő

Őszi szünet első napja

nov. 2. kedd

első tan. nap, „Tökfesztivál”

nov. 3. sz.

nov. 4. cs.
2.

nov. 5. p.

Tanítás nélküli munkanap/őszi
nevelési értekezlet
Cserebogár I. forduló- dolg. leadása

nov. 6. sz.
B

nov. 8. hétfő
nov. 9. kedd
nov. 10. szerda
nov. 11. csüt.
nov. 12. péntek

A

nov. 15. hétfő
nov. 16. kedd
nov. 17. szerda
nov. 18. csüt.
nov. 19. péntek

B

nov. 22. hétfő
nov. 23. kedd
nov. 24. szerda
nov. 25. csüt.

A

nov. 26. péntek

Tájékoztatás a minimum szintet el
nem érő diákok szüleinek

nov.29. hétfő

Behívásos fogadó alsó-felső

nov. 30. kedd
dec. 1. szerda
dec. 2 csüt.

B

dec. 3. péntek

Felső : DÖK buli

dec. 6. hétfő

Alsó: Mikulás

dec. 7. kedd
dec. 8. szerda
dec. 9. csüt.

3.

dec. 10. péntek

Karácsonyi hangverseny

dec. 11. szombat

Áthelyezett munkanap: dec. 24.
Pályaorientációs nap
Tanítás nélküli mn.
Cserebogár prezentáció

A

dec. 13. hétfő

Osztálykarácsonyok hete

dec. 14. kedd
dec. 15. szerda
dec. 16. csüt.
dec. 17. péntek
B

dec. 20. hétfő
dec. 21. kedd

Alkalmazotti karácsony –alsó
Téli szünet előtti utolsó nap
Röv. nap

dec.22. szerda

Téli szünet első napja

2022.
B

jan. 3. hétfő

Téli szünet utáni első nap

jan. 4. kedd
jan. 5. szerda
jan. 6. csüt.
jan. 7. péntek
A

jan. 10. hétfő

NETFITT mérés kezdete, 5-8.
évfolyam

jan. 11. kedd
jan. 12. szerda
jan. 13. csüt.
jan. 14. péntek

B

jan. 17. hétfő
jan. 18. kedd
jan. 19. szerda

Iskolakóstoló
Felső: Évfolyamdolgozatok leadási hi.

jan. 20. csüt.

Osztályozó vizsga

jan. 21. péntek

Osztályozó vizsga
Első félév utolsó napja

A

jan. 24. hétfő

Osztályozó értekezlet
rövidített órák

22

jan. 25. kedd
jan. 26. szerda

Iskolakóstoló

jan. 27. csüt.

B

jan. 28. péntek

Félévi értesítő kiosztása

jan. 31. hétfő

4. tanítás nélküli munkanap

4.

Félévi értekezlet
17.00. SZMK ért.
febr. 1. kedd
febr. 2. szerda

Iskolakóstoló

febr. 3. csüt.
febr. 4. péntek
A

febr. 7. hétfő

Szülői értekezletek
Farsangi hét- 8-15-ig.

febr. 8. kedd

Szülői értekezletek

febr. 9. szerda

Sportdélután- Iskolakóstoló

febr. 10. csüt.
febr. 11. péntek
B

febr. 14. hétfő
febr. 15. kedd

Nyílt napok

febr. 16. szerda

Nyílt napok

febr. 17. csüt.
febr. 18. péntek

DÖK buli – Farsang

febr. 19. szombat
A

febr. 21. hétfő
febr. 22. kedd
febr. 23. szerda

Kommunizmus áldozatainak
emléknapja, faliújság
Képességmérés „z”

febr. 24. csüt.

Képességmérés „z”

febr.25. péntek

JEGESMEDVÉK NAPJA
Képességmérés „z”

B

febr. 28. hétfő
márc. 1. kedd
márc. 2. szerda

Pénzügyi-és vállalkozói témahét

márc. 3. csüt.
márc. 4. péntek

A

OKÉV verseny 3. –felső

márc. 7. hétfő
márc. 8. kedd
márc. 9. szerda
márc. 10. csüt.

Beporzók napja

márc. 11. péntek

Ünnepély - Alsó: Projekt nap
Felső: Isaszeg

B

márc. 14. hétfő

Ünnep

márc. 15. kedd

Ünnep

márc. 16. szerda
márc. 17. csüt.
márc. 18. péntek
A

márc. 21. hétfő
márc. 22. kedd

Víz világnapja – kék ruházat, vízivás!

márc. 23. szerda

Próba OKÉV, az idei tanév
metodikájának megfelelően

márc. 24. csüt.
márc. 25. péntek
5.

márc. 26. szombat

Áthelyezett munkanap (márc. 14.)
Tanítás nélküli mn. Tavaszi nev. ért.

B

márc. 28. hétfő

Fogadó óra

márc. 29. kedd
márc. 30. szerda
márc. 31. csüt.
ápr.1. péntek
ápr. 4 hétfő
ápr. 5. kedd
B

ápr. 6. szerda
ápr. 7. csütörtök
ápr. 8. péntek

A

ápr. 11. hétfő
ápr. 12. kedd

6.

ápr. 13. szerda

utolsó tan. nap – Tavaszi szünet előtt

Iskolanap
DÖK nap. tanítás nélküli mn.

B

ápr. 14. csüt.

TAVASZI SZÜNET

ápr. 20. szerda

Első tanítási nap

ápr. 21. csütörtök
ápr. 22. péntek

Föld napja – barna-zöld öltözet
Min.szint et el nem érők táj.
NETFIT mérés lezárása

A

ápr. 25. hétfő
ápr. 26. kedd
ápr. 27. szerda
ápr. 28. csüt.
ápr. 29. péntek

B

máj. 2. hétfő

Szülői értekezlet

máj. 3. kedd

Szülői értekezlet

máj. 4. szerda

MÉRÉSEK

máj. 5. csüt.
máj. 6. péntek
A

máj. 9. hétfő
máj. 10. kedd

Madarak és fák napja

máj. 11. szerda
máj. 12. csüt.
máj. 13. péntek
B

Bográcsozás ?

máj. 16. hétfő
máj. 17. kedd
máj. 18. szerda

A

máj. 19. csüt.

Felső: Évfolyamdolgozatok leadási hi.

máj. 20. péntek

Nyárköszöntő hangverseny

máj. 23. hétfő
máj. 24. kedd
máj. 25. szerda
máj. 26. csüt.
máj. 27. péntek

DÖK buli - felső
NETFITT feltöltési hi.

B

máj. 30. hétfő

Erdei iskolák alsóban

máj.31. kedd

MÉRÉSEK VÉGE

jún.1. szerda
jún. 2. csüt.

A

jún.3. péntek

Összetartozásnapja

jún. 6. hétfő

Pünkösd

jún. 7. kedd.

Osztályozó vizsga

jún. 8. szerda

Osztályozó vizsga
Osztályozó értekezlet 8. évf.

5.

jún. 9. csüt.
jún. 10. péntek

B

Osztálykirándulások

jún. 13. hétfő
jún. 14. kedd

„Ki a tanteremből” , tantermen kívüli
tanórák

jún. 15. szerda

Ballagás du. 17 v. 18.00?

jún. 16. csüt.

9.00 osztályozó értekezlet

jún. 17. péntek
jún. 20. hétfő
jún. 21. kedd
jún. 22. szerda

Ünnepélyes tanévzáró, 16.00 alsó
17.00 felső

jún. 23. csütörtök
jún. 24. péntek
jún. 27. hétfő

Tanévzáró értekezlet

jún. 28. kedd
júni. 29. szerda
júni. 30. csütörtök
júl. 1. péntek

A DÖK témája: RETRO – Iskolanap is ennek jegyében

