A tanév rendje (2018/2019.tanév)
Első tanítási nap:

2018. szeptember 3. (hétfő),

Utolsó tanítási nap:

2019. június 14. (péntek)

A tanítási napok száma 181nap.
Tanítási hetek száma: 36 hét.
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskola 2018. február 1-ig értesíti a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek:


Az őszi szünet 2018. október 27-étől 2018. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018.
november 5. (hétfő)



A téli szünet 2018. december 22-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január
3. (csütörtök).



A tavaszi szünet 2019. április 16-től 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 25.
!(csütörtök)

Tanítás nélküli munkanapok:


2018. október 13. (szombat)

Nevelési értekezlet (1. nap)



2018. október 19. (péntek)

Pályaorientációs nap (2. nap)



2018. november 10. (szombat)

Szakmai nap (3. nap)



2019. április 24. (szerda)

Nevelési értekezlet (4. nap)



2019. június 13. (csütörtök)

Iskolanap (5. nap)



2019. június 14. (péntek)

DÖK napja (Gyermeknap) (6. nap)

Értekezletek:


2018. augusztus 31. tanévnyitó értekezlet



2018. október 13. (szombat) nevelési értekezlet (tanítási szünet)



2018. november 10. (szombat): szakmai nap (tanítási szünet)



2019. január 24. (csütörtök) osztályozó értekezlet



2019. február 04. (hétfő) I. félévet lezáró értekezlet



2019. április 24. (szerda) nevelési értekezlet (tanítási szünet)



2019.június 11. (kedd) osztályozó értekezlet

Országos mérések:


2018. október 12. 1. osztályosok felmérése, Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer
(2018. október 26. a tanulók létszámának jelentése,
2018. november 30-ig vizsgálat elvégzése. (Oktatási Hivatal)



2019. január 09. – április 26. közötti időszakban a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérése országos mérés keretében, a NETFIT rendszer alkalmazásával,
az adatok feltöltése június 1-ig; (az 1-4. évfolyamon tanuló tanulók kivételével!).



2019. május 22. (szerda) a 6. és 8. évfolyamokon angol vagy német nyelvet első
idegen nyelvként tanulók részére írásbeli idegen nyelvi mérés. (Oktatási Hivatal)



2019. május 29. (szerda) 6. és 8. évfolyamokon anyanyelvi és matematikai
alapkészségek fejlődésének vizsgálata, valamennyi tanulóra kiterjedően (Oktatási
Hivatal).

Szülői értekezletek:


2018. szeptember 03. hétfő első évfolyamon,



2018. szeptember 10. hétfő 2-8. évfolyamokon (16.00 óra alsó, 17.00 óra felső tagozat)



2019. február 04. hétfő félévi szülői értekezlet (16.00 óra alsó, 17.00 óra felső tagozat)

Fogadó óra:
Iskolai szinten:


2018. november 19. hétfő 17.00 óra



2019. április 08. hétfő, 17.00 óra

Osztályfőnöki, illetve nevelői szinten egyénileg kijelölt időpontban, hetente az egész tanév során.

Diákközgyűlések:


2018. szeptember 03. (hétfő)



2019. június 14. (péntek)

Egyéb tervezett események időpontjai:


2018. szeptember 3. tanévnyitó ünnepség



2018. október 11-12. őszi iskolai papírgyűjtés



2018. október 18. iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére



2018. november 9. Iskolánk 135.évfordulója alkalmából rendezendő jubileumi műsor



2018. november 19-december 17. „Karácsony-projekt”



2019. december 7. Mikulás-buli felsősöknek



2018. december 17. Karácsonyi koncert (Szent-Györgyi Albert Agóra)



2019. február 14. Nyílt nap leendő elsősöknek és szüleiknek



2019. február 15. Farsangi buli felsősöknek



2019. február 18. 3-4.osztályosok tankerületi szavalóversenye



2019. február 23. Szülők-nevelők bálja



2019. március 14. iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére



2019.április



2019. április 8-12. Digitális témahét



2019. május 11. Családi nap



2019. június 15. Ballagás és tanévzáró ünnepség

tavaszi papírgyűjtés

