Tanév rendje - 180 tanítási nap
a)

első tanítási nap szeptember 2. hétfő

b)

utolsó tanítási nap június 15. hétfő

c)

ballagás: 2020. június 19. péntek 16 óra

tanévzáró : 2020. június 19. péntek 17 óra

Szünetek:
6. § (1) Az őszi szünet 2019. október 28-tól 2019. október 31-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó
tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
(2) A téli szünet 2019. december 23-tól 2019. január 3-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
(3) A tavaszi szünet 2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).
Fontos: december 7. szombat munkanap – december 24. keddet dolgozzuk be.
december 14. szombat munkanap – december 27. pénteket dolgozzuk be.
d) A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat,
kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
e) tantestületi értekezletek: Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az
iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás
céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.
félévi értekezlet: febr.3 hétfő

tanév végi értekezlet: jún. 26. péntek

f) tanítás nélküli munkanapok: 5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a
tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás
nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a
nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás
nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
1. szeptember 3. –Pályaorientációs nap
2. október 11. – őszi nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap /idősek napja/
3. február 3. – félévi értekezlet – tanítás nélküli munkanap
4. április 8. – tavaszi nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap
5. április 17. - osztálykirándulások
6. Előre nem látott eseményre fenntartva
g) szülői értekezletek:
- év eleje: 1.osztály első nap többiek szept. 5-11.
- félévi: február 5-7.
h) fogadóórák: őszi fogadóóra: nov. 25. hétfő
i) nyílt nap: február 19.

tavaszi fogadóóra: ápr. 20.hétfő

j) mérések: nyelvi – május 20. kompetencia - május 27. NETFIT – jan. 8. – ápr. 24.
11-ig

DIFER okt.

k)

A témahetek megszervezése

•

Őszi egészséghét október 14-18-ig.

•

Határtalanul kirándulás: október 13-14-15-16. 7. évfolyam együtt testvérként kirándulás

•

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2–6. között,

•

b) Digitális Témahét 2020. március 23–27. között,

•

c) Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20–24. között.

•

tavaszi egészséghét március 2-6.

l) pedagógus továbbképzések - külön tervezve
m) felvételi eljárás jelentkezés központira dec.6. központi írásbeli jan. 18., jelentkezés febr. 19-ig
ünnepek:
-

okt.23..- okt 22. kedd 15:00

-

Halloween party okt.25. péntek – kastélyban a felsőnek, klubdélután az alsónak

-

dec.6. Mikulás péntek – mikulás a játszóházban – alsó tagozat

-

dec. 13. péntek – Lucázás 7-8. évfolyam

-

dec.1-8-15- 22. adventek – iskolai műsor dec. 15-én

-

dec. 19. csütörtök karácsonyi ünnepség

-

február 7. farsang–alsósoknak klubdélután – felsősöknek TINI disco

-

márc. 15.- márc.13-án pénteken 15 órától

Hétpróba:
1.

október 14. hétfő

4.
január 13. hétfő
7. április 6. hétfő

2. november 11. hétfő

3. december 9. hétfő

5. február 10. hétfő

6. március 9. hétfő

Egyéb:
-

Őszi papírgyűjtés szept. 25-26.

-

Tavaszi papírgyűjtés április vége

-

DÖK nap – április 16.

-

Szinyei rajzverseny május 4. hétfő – Szinyei hónap megnyitója

-

Szinyei Művészeti Gála május 30. szombat – Szinyei hónap záróeseménye

A tanév helyi rendje tervezet, amelyben ha változtatás történik, arról a szülőket időben tájékoztatjuk.

