
5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a 

tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja 

 
 
A nyitva tartás a tanulók számára: 7:00 - 17:30-ig , terembérlők számára 21 óráig. 
 
 
A 2017/2018-as tanév helyi rendje 
 

1. Szünetek rendje, tanítás nélküli munkanapok, szombati munkanapok 

 

 Őszi szünet: 2017. október 30. – november 3. 

  A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek) 

   A szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő) 

 

Téli szünet: 2017. december 27. - 2018. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap 2017. január  3. (szerda) 

 

Tavaszi szünet: 2018. március 29. – április 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap március 28. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda) 

Utolsó tanítási nap 2018. június 15. péntek 

Az első félév 2018. január 26-ig tart 

A félévi értesítők kiosztása 2018. február 1-jén, csütörtökön 

A tanítás nélküli munkanapok tervezett rendje: 

1. 2017. október 20. péntek   Kulturális nap a tanulóknak 

2. 2017. november 24. péntek  Pályaorientációs nap 

3. 2017. december 21. csütörtök  Nevelési értekezlet 

4. 2018. február 2. péntek   Félévi értékelő értekezlet 

5. 2018. április 21. szombat   Föld Napja – testvérosztály programok 

6. 2018. június 8. péntek   Osztálykirándulások 

 

Szombati munkanapok: 

 2017. szeptember 30. tanítási nap - Családi szombat, helyette pihenőnap: december 22. péntek 

2018. március 10. szombat munkanap – Témahét zárása, helyette pihenőnap: március 16. 

péntek (országos munkarendcsere) 

2018. április 21. szombat munkanap – tanítás nélküli munkanap, Föld Napja – 

testvérosztály programok, helyette pihenőnap: április 30. hétfő (országos munkarendcsere) 

 

 

2. Szülői értekezletek, fogadóórák 

 

Szülői értekezletek: szeptember 6. szerda 16
00

 Szülői szervezet 

    16
30

 1. évfolyam 

    17
00

 2. évfolyam 

    17
30 

3. évfolyam 

    18
00

 4. évfolyam 

szeptember 7. csütörtök 17
00

 5.a+az osztályban tanító szaktanárok  



    17
20

 5.b +az osztályban tanító szaktanárok 

    17
40

 5.c+az osztályban tanító szaktanárok 

18
00

 6 -7- 8. évfolyam   

   

október 16. hétfő  17
00

 Pályaválasztási szülői ért. 8. osztály 

február 5. hétfő  16
00

 Szülői szervezet 

    17
00

 Alsó tagozat 

    18
00

 Felső tagozat 

május 7. hétfő  16
00

 Szülői szervezet 

    17
00

 Alsó tagozat 

    18
00

 Felső tagozat 

Szülői fogadóórák november 27. hétfő 17
00

 – 19
00

  felsős humán mk. tagjai 

 november 28. kedd 17
00

 – 19
00

 felsős reál mk. és minden 

tanító 

április 10. kedd  17
00

 -  19
00

 

egyébként szükség szerint, előzetes időpont-egyeztetés után 

3. Iskolai rendezvények, ünnepélyek (eseménynaptár) 

dátum program 

szept. 1. Tanévnyitó ünnepély 

szept.30. Családi szombat 

szept. 24. Történelmi váltófutás az aradi vértanúk 

emlékére 

okt. 6. Iskolai műsor az aradi vértanúk emlékére 

okt. 16.  Ovis program – játékos sportfoglalkozás 

okt. 16. Pályaválasztási szülői értekezlet 

okt. 20. Kulturális nap  

okt. 20. 
Iskolai rádiós műsor az 1956. október 23. 

forradalom évfordulóján 

okt. vége, 

nov. eleje 
Óvodás szülői értekezletek 

nov. 13. Ovis program – Márton napi  

nov. 20. Nyílt órák leendő elsősök szüleinek 

nov.21-24. Nyílt hét 

nov. 24. Pályaorientációs nap 

nov. 27-28. Fogadó óra 



nov. 30. ¼ évi értékelések kiadása 

dec.6. Mikulás ünnepségek 

dec. ?  Mikulás kupa 

(kerületi sportverseny alsó tagozatosoknak) 

dec. 11. Ovis program – Adventi készülődés 

dec. 19. Karácsonyi vásár 

dec. 20. 
Iskolai karácsony  

 

Osztálykarácsonyok 

jan. ? Iskolai sítábor  

jan. 29. 
II. félév első napja  

osztályozó értekezletek 

febr.1. Félévi értesítők kiosztása 

felsős farsang 

febr.2. Félévi értekezlet – tan. nélk. munkanap 

febr. 9. Alsós farsang 

febr. 12. Ovis program – Farsangi készülődés 

febr. 13. Batthyány-nap 

febr. 19-ig.  Továbbtanulási lapok elküldése 

febr. 20. nyílt órák leendő elsősök szüleinek 

febr. 24. Alsós farsang 

márc. 5-10. témahét – pénzügyi és gazdálkodási 

márc.10.  témahét záró napja – „bolhapiac” 

márc. 14.  
Iskolai ünnepély 

az 1848. márc. 15-iki forr. emlékére  

márc. 30. ¾ évi értékelések kiosztása 

ápr.10. Fogadóóra 

ápr. 11. 
A költészet napja- közös versmondás, 

testvérosztályok programja 

ápr. 21. tanítás nélküli munkanap – Föld napja 

máj. 16. Idegen nyelvi mérés 

máj. 23. Országos kompetenciamérés 6. és 8. évf. 

május 30. kihívás napja - sportnap 

jún.1. és 4. Szóbeli vizsga 7-8. osztály 

jún.5. 
A Nemzeti Összetartozás napja – iskolarádiós 

megemlékezés 

jún. 4-8. Erdei iskola 

jún.8. osztálykirándulások 

jún. 14. Gyermeknapi programok 

jún. 15. Ballagás 

jún. 20. Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás 

 


