Programok, hagyományok, rendezvények
Idő

2019/2020.
(programjaink a tanév során módosulhatnak)
AUGUSZTUS

aug.28.

Javítóvizsga
SZEPTEMBER

szept.2.

Tanévnyitó ünnepély; Első tanítási nap

szept.3.

Munkavédelmi szemle, tűzriadó gyakorlat

szept.4-től

Napközis foglalkozások indulnak

szept.10-től

Tanulószobai foglalkozások indulnak

szept.11.

Rendhagyó énekóra 1.

szept.9-13.

Határtalanul! pályázat – Horvátország, Szlovénia; 7.a osztály

szept.9-19.

Úszás 3. és 5. évfolyam

szept.13.

Nagy Sportágválasztó

szept.30.

Népmese napja

szept.3-30.

Osztályszintű szülői értekezletek, szülői tájékoztatás

szept.30.

Jelentkezés levelezős versenyekre
OKTÓBER

okt.4.

Aszfaltfestés a telephelyeken (Dömsöd)- pedagógusok

okt.5.

Őszi Strázsa (emlék) túra - Szabadszállás

okt.4.

Megemlékezés az Aradi vértanúkról

okt.11-12.
okt.14. 18 óra

Papírgyűjtés
SZMK szülői értekezlet

okt.22.

Október 23. Ünnepi megemlékezés

okt.24.

Nyílt nap a felső tagozaton a 4. évfolyamnak és minden szülőnek

okt.22-25.
okt.25.

Pedagógus sírok rendbetétele
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

okt.28-31.

Őszi szünet
NOVEMBER

nov.14.

Pályaorientációs nap

nov.14.

Továbbtanulással kapcsolatos feladatok előkészítése, pályaválasztási
szülői értekezlet

18 óra (OMK)
nov.15.
18 óra
nov.18.
17.30
nov.18-22.

Gólyaavató (OMK)

Fogadóóra a felső tagozaton
Fogadóóra az alsó tagozaton; szöveges értékelés átadása az 1.
évfolyamon
DECEMBER

dec.5.

Körzeti terematlétika verseny

dec.6.

Tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára

dec.7.

Mikulás és Adventi program - projektnap

dec.11.

Rendhagyó énekóra 2.

dec. 9-13.

Matematika és magyar próbafelvételi megíratása a 8. évfolyamon

dec. 16-18.

Próbafelvételi kijavítása, eredmények ismertetése – 8. évfolyam

dec.19. 18 óra
dec.20.
dec.23-jan.3.

Karácsonyi koncert
Tanítás nélküli munkanap
Téli szünet
JANUÁR

jan.15.

Rendhagyó énekóra 3.

jan.18.

Központi felvételi vizsga a 8. évfolyamnak

jan.22.

Körzeti Kazinczy prózamondó verseny 3-4. évfolyam

jan.24.

Első félév vége

jan.28-31.
jan.22.

Félévi szülői értekezletek
Szépíró verseny 1-2., 5-8. évf., kiállítás
FEBRUÁR

febr.8.

Széchenyi-bál a 8. évfolyam szervezésével

febr.13.

Alsós farsang

febr.14.

Felsős farsang

febr.19.

Felvételi jelentkezési lapok továbbítása

febr.25.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
MÁRCIUS

márc.13.

Megemlékezés március 15-ről (OMK)

márc.16-20.

Nyílt napok az alsóban a szülők számára

márc.19-20.

Iskolakóstoló óvodásoknak

márc.21.

TeSzedd szemétszedés

márc.30. 17.30

Fogadóóra a felső tagozaton

márc.30-április 1.

Fogadóóra az alsó tagozaton
ÁPRILIS

ápr.2.

Tanítás nélküli munkanap

ápr.3.

Pedagógus kirándulás

ápr.7.

Költészet napi megemlékezés; Iskolai szavalóverseny

ápr.8.

DÖK nap, futóverseny

ápr.9-14.

Tavaszi szünet

ápr.16.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

ápr.17.

Tájékoztató (beiskolázási) szülői értekezlet az óvodában

ápr.17.

Matematika házi verseny 3-8. évfolyam Gacsné Gábor Marianna
emlékére

ápr.18.

Családi nap (ledolgozva dec.14.)

ápr.20-24.

Fenntarthatósági témahét

ápr.22.

Föld napi megemlékezés

ápr.22.

Rendhagyó énekóra 4.

ápr.24-25.

Tavaszi papírgyűjtés

ápr.

Alapítványi Szép Magyar Beszéd Verseny – 8. évfolyam

ápr.

Első osztályosok beíratása

jan.8-ápr.24.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata – 5-8.
évfolyam
MÁJUS

máj.

Anyák napja - megemlékezések

máj.20.

OH Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyam

máj.27.

4. osztályos év végi mérés megíratása az alsó tagozaton
matematikából

máj.27.

Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata
(OKM) 6. és 8. évfolyam

máj.28.

4. osztályos év végi mérés megíratása az alsó tagozaton magyarból

máj.29.

Óvodások látogatása az első osztályokban

máj.29.

Szülők napja az alsó tagozaton

máj.18-22.
máj.29.

Idegen nyelvi vizsga
8. osztályosok tantárgyi vizsgái (matematika, magyar)
JÚNIUS

jún.1.

8. osztályosok tantárgyi vizsgái (matematika, magyar)

jún.4.

Nemzeti Összetartozás Napja

jún.9.

Szerenád

jún.11.

Érted! Érted?

jún.11.
18 óra
jún.12.
jún.13.
9 óra
jún.15.
jún.17.
17 óra

Bankett; 8. évfolyam – faültetés (terítés)
Alsós ballagás
8. osztályosok ballagása
Tanítás nélküli munkanap
Tanévzáró ünnepély

