A 2017/18-as tanév rendje
- őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
téli szünet 2017. december 27-től 2018.
január 2-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
- tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig.
- Munkanap áthelyezése miatt tanítás nélküli nap: április 4-5-6.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap 2018. április 9. (hétfő).

Esemény, feladat

Határidő

SZEPTEMBER
Ünnepélyes tanévnyitó

09. 01. 800 /péntek/

Szülői értekezletek

09.12-09.15

Felmentési kérelmek – testnevelés – nyelv, magántanulói
státusz, szakorvosi vélemények, nyilvántartás vezetése,
délutáni foglalkozások

09. 08. /péntek/

Európai autómentes nap

09.22 /péntek/

Országismereti vetélkedő (Ausztrália)

09. 25 - 28

Népmese napja (1-3. évfolyamokon szülők bevonásával
meseolvasás, 4. évfolyam könyvtárlátogatás)

09.29 /péntek/

OKTÓBER
Állatok világnapja (rajzpályázat, faliújság, kiállítás)

10.04 /szerda/

Október 6.-i megemlékezés

10. 06 /péntek/

Szülői választmányi értekezlet

10. 09. /hétfő/

Papírgyűjtés

10. 11-12..

Köztársaság napja – nemzeti ünnep /Iskolai ünnepély/projektnap

10. 20. /péntek/

Alsó tagozatos illetve 5. évfolyamos tanulmányi kirándulás
/igény szerint/

10. 20 –ig /péntek/

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről.

10.31. /kedd/

NOVEMBER
Földes labor /8. évfolyam/

11.08 /szerda/

Pályaorientációs nap – Tanítás nélküli munkanap

11.09 /csütörtök/

Családi nap – Misi Mókus és a gesztenye! (játékos szellemi
és ügyességi vetélkedő kicsiknek és nagyoknak)

11. 11 /szombat/

Nyílt tanítási nap az ált. iskolában

11. 15. /szerda/

Szülői fogadónap, 8. évfolyamos pályaválasztási szülői
értekezlet

11. 27 /hétfő/

Egészséghét

11. 20-24
DECEMBER

Mikulás ünnepség alsó tagozat

12. 06 1300/szerda/

Mikulás ünnepség felső tagozat, közös disco, vetélkedő

12. 08 1500/péntek/

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára

12. 08 /péntek/

Karácsonyi műsor (szünet előtti utolsó tanítási nap

12. 22. /péntek/

JANUÁR
Szülői választmányi értekezlet

01. 17. /szerda/

Írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba
és a kilencedik évfolyamra illetve az Arany János
Tehetséggondozó programba jelentkezők számára

01. 20 10.00 /szombat/

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák.

01. 25. 1400

Szülői értekezletek

01. 22-26.

Félévi osztályozó-értekezlet

01. 18. /szerda/

Az I. félév vége

01. 26. /péntek/

Félévi értekezlet – tanítás nélküli munkanap

01.29. /hétfő/

FEBRUÁR
Értesítés az I. félév eredményeiről

02. 02. /péntek/

Farsangi karnevál /felső tagozat/

02. 08. /csütörtök/

Farsangi karnevál /alsó tagozat/

02. 09. /péntek/

Felnőtt farsang /javasolt/

02. 10. /szombat/

Filharmónia koncert / Anima vonósnégyes/

02. 12. /hétfő/

Felvételi lapok továbbítása a középfokú iskoláknak és a
felvételi központnak

02.19 /hétfő/

Földes labor /7. évfolyam/

02.26 /hétfő/

MÁRCIUS
Az 1848-49-es forr.és szabadságharc évfordulója –
projektnap

03.14. /szerda/

Nyílt tanítási nap az 1. és 4. osztályokban a leendő 1.
osztályos szülők részére

03. 21 /szerda/

Filharmónia koncert /Zagyva Banda//

03. 22 /csütörtök/

Víz világnapja – megemlékezés /kísérletek, tablók, jelképek,
03.22 /csütörtök/
faliújság/
Rákóczi Napok – projekt nap, vetélkedő, tanulmányi
versenyek téma: Görgey és a szabadságharc (évforduló)

03. 27-28 /kedd-szerda/

ÁPRILIS
Szülői fogadónap

04. 16. /hétfő/

Filharmónia koncertsorozat /Fool Moon/

04. 09. /hétfő/

Költészet napja – szavalóverseny

04.11

Föld napja – megemlékezés, projektnap,

04. 20 /péntek/

A tanulók és általános iskolák értesítése a felvételi
eredményéről

04. 27 /péntek/

MÁJUS
Madarak és fák napja alkalmából akadályverseny, szabadtéri
05. 10. /csütörtök/
programok
Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamokon

05. 16 /szerda/

Központi mérés 6., 8. osztályokban (matematikai
eszköztudás és értő olvasás)

05. 23. /szerda/

Tanulmányi kirándulások

05. 30. /szerda/

Erdei Iskola

05.30-06.01.
JÚNIUS

Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés, táncgála

06. 04. /hétfő/

Gyermeknap, ifjúsági és sportnap, Diákközgyűlés, közjóért
oklevelek, könyvek kiosztása

06.14 /csütörtök/

Tanévzáró és ballagási ünnepség

06. 16. /szombat/

