
szeptember október november december január február március április május június

1. sze. Első tanítási nap  8.00. 

elsősök fogadása, tanévnyitó az 

udvaron

p. óvodai nyílt nap, a zenei 

világnap alkalmából 

h. Mindenszentek                                

Őszi szünet

sze. szo.  Újév k. k. p. v.  Munka ünnepe sze. 1.

2. cs. szo. k. 16.30. isk. értekezlet                        

Reformáció emléknapi (okt.31.) 

ünnepség

cs. v. sze. sze. Farsangi időszak vége szo. h. 16.30. isk. értekezlet                                   

Ovis anyák napja 

cs. 2.

3. p. v. Lelkészbeiktatás sze. p. h.  16.30. isk. értekezlet cs. cs. v. k. Ovis anyák napja p. Pünkösdi csendesnap 3.

4. szo. h.  13.00. ovi értekezlet                                             

Pályaválasztási nap isk. nev. 

nélk. nap (5+1)

cs. szo. k. p. felsős farsang p. h. 16.00. isk. Fogadóóra 3/4 év 

vége                                    

Digitális Témahét

sze. Ovis anyák napja szo.  Trianon emléknap 4.

5. v. k. p. v. Advent 2. sze. szo. Ovis+alsós farsang, Bál 

(áthelyezett munkanap febr.21.)

szo. k. Fogadóóra cs. Ovis anyák napja v. Pünkösd 5.

6. h. 13.00. ovi értekezlet                                       

iskolai szülői értekezletek hete

sze. Aradi vértanúk emléknapja szo. h. Mikulás                                                                   

13.00. ovi értekezlet

cs. Farsangi időszak kezdete v. v. sze. p. Ovis anyák napja h. Pünkösd 6.

7. k. cs. v.  k. p. h. 13.00. ovi értekezlet h. 16.30. isk. értekezlet                                                         

„PÉNZ7” pénzügyi és 

vállalkozói témahét 

cs. szo. k. 7.

8. sze. p. h. 16.00. isk. Fogadóóra  1/4 év                    

13.00. ovi értekezlet                 

sze. szo. k. k. p. v.  sze. 8.

9. cs. szo. k. 16.00. Fogadóóra cs. v. sze. sze. szo. h.  13.00. ovi értekezlet                                         

18.00. Jótékonysági délután

cs. 9.

10. p. v. sz. p. h.  13.00. ovi értekezlet cs. cs. 13.00. ovi értekezlet                                                   

Beporzók napja

v. k.  Madarak és fák napja                               p. tanév végi kirándulások 10.

11. szo.  SZÜRET ???? h.  16.30. isk. értekezlet cs. 1/4 év vége                            

Márton névnap                                               

MÁRTON NAPI 

FELVONULÁS???

szo. Áthelyezett munkanap dec. 

24. péntek                                                        

k. p. bölcsődék napjáról 

igényfelmérés hat.idő

p. márc.15. iskolai ünnep                                          

Gergely járás????

h. Költészet napja                                                     

13.00. ovi értekezlet    

sze.  papír és vas gyűjtés szo. 11.

12. v. k. p. v. Advent 3. sze. szo. szo.  Gergely névnap k. cs. papír és vas gyűjtés v. 12.

13. h. 16.30. isk. értekezlet    sze. szo. h.   Luca napi vásár                                                    

16.30. isk. értekezlet 

cs. v. v. sze.  Húsvéti csendes nap p. h. tanév végi kirándulások 13.

14. k. cs.  18.00. Továbbtan. ért. v. k. p. h.  16.30. isk. értekezlet  h. szabadnap (márc. 26.) cs. Tavaszi szünet                                                                   

Óvoda nem zár

szo. k. tanév végi kirándulások 14.

15. sze. p. Differ felmérés határideje h.  16.30. isk. értekezlet sze. szo. k.                                         k. Nemzeti ünnep p.  Nagypéntek                                               

Tavaszi szünet

v. sze. utolsó tanítási nap (181 nap) 

Ünnepélyes iskolagyűlés       

ballagási próba, sportnap  

15.

16. cs. Iskolai őszi kirándulási nap szo. k. cs. v. sze. sze. szo. h. 16.30. isk. értekezlet cs. 9.00. osztályozó értekezlet 16.

17. p. Ovi (1.) + isk. (1.) nev. nélk. 

nap (Lelkinap)

v. sze. p. h. 16.30. isk. értekezlet                  cs. cs. v. Húsvét k. p. ovi (3.) nev. nélk. nap 8.00. 

ovi. évzáró ért. 

17.

18. szo. h.  15.00. vezetőségi értekezlet                        

16.30. ovi értekezlet                  

cs. szo. FALUKARÁCSONY k. p. p. h. Húsvét sze. Május 18.31. között 6. évf 

komp. Mérése

szo. Ballagás 18.

19. v. k. p. v. Advent 4. sze. szo. szo. k. Tavaszi szünet                                                                   

Óvoda nem zár

cs. v. 19.

20. h. 15.00. vezetőségi értekezlet                        

16.30. ovi értekezlet                                                             

szept.20. - okt.11. 8. évf. 

továbbtan diigit felmérés

sze. Használtruha gyűjtés szo. h. 15.00. vezetőségi értekezlet                        

16.30. ovi értekezlet 

cs. v. v.  sze.  16.30. isk. értekezlet p. h. 20.

21. k. cs. Használtruha gyűjtés v. k.  Karácsonyi csendesnap                         

Óvoda adventi teadélután                            

17.00. intézményi nev.test. 

karácsony

p. első félév vége                                               

A magyar kultúra napja (jan.22.)                                                

12.00. osztályozó értekezlet????                                                

h.  isk.+ ovi szabadnap   

(farsang)                                  

(Lelki nap 2.)                           

h. 16.30. isk. értekezlet cs. Bölcsődék napja-továbbképz. 

nap                                                                

Iskolai + óvodai + bölcsődei 

beiratkozás    

szo. k.  NETFIT mérés a tanévsorán 

bármikor megszervezhető. Az 

eredményeket júni. 15-ig kell 

feltölteni

21.

22. sze. Papírgyűjtés p. Használtruha gyűjtés                       

okt. 23. iskolai ünnepség                                            

Az általános iskola okt. 31-ig 

tájékoztatja a nyolcadik 

évfolyamos tanulókat a felvételi 

eljárás rendjéről

h. 15.00. vezetőségi értekezlet                        

16.30. ovi értekezlet                

sze. Téli szünet                                                                   

Óvoda nem zár

szo.  Központi felvételi k.   isk. + ovi szabadnap 

(gyereknap)

k. Víz világnapja p. Iskolai + óvodai + bölcsődei 

beiratkozás                                                            

Föld napja 

v. sze. 22.

23. cs. Papírgyűjtés szo. Nemzeti ünnep k. cs. Téli szünet                                                                   

Óvoda nem zár

v. sze. isk. (2.)  nev. nélk. nap                                

ovi szabadnap (Mihály nap)

sze. szo. h.  15.00. vezetőségi értekezlet                        

16.30. ovi értekezlet      

cs. Tantestületi záró értekezlet 23.

24. p. Magyar diáksport napja    v. sze. p. Szenteste                                                     

pihenő nap

h. ovi (2.) nev. nélk. nap 8.00. 

ovi. félévzáró ért.                                               

15.00. vezetőségi értekezlet                              

Szülői ért. hete 

cs.  isk. (3.) nev. nélk. nap cs. v. k. p. 24.

25. szo. Óvodai Mihály napi vásár 

áthelyezett munkanap febr 23.

h. Őszi szünet cs. Adventi koszorúkszítés szo. Karácsony k.                           p. isk (4.) nev. nélk. nap                                     Géza névnap  p. h. 15.00. vezetőségi értekezlet                        

16.30. ovi értekezlet                

Fenntarthatósági Témahét      

sze. szo. Bizonyítványosztás 25.

26. v. k. Őszi szünet p. Géza nap, alsós táncház, suli 

buli

v. Karácsony sze. szo. szo. munkanap márc 14. hétfő k. cs. v. 26.

27. h.  16.30. isk. értekezlet sze. Őszi szünet szo. h. Téli szünet cs. v. v. sze. p. ovi ballagás h.  Iskolai nyári szabadságolás 

kezdete                                           

KÉZMŰVES TÁBOR

27.

28. k. cs. Őszi szünet v. Advent 1. k. Téli szünet p. h. 15.00. vezetőségi értekezlet                        

16.30. ovi értekezlet                

h. 15.00. vezetőségi értekezlet                        

16.30. ovi értekezlet

cs. szo.  Gyermeknap  (áthelyezett 

munkanap febr.22.)

k.  ovi júli 18-tól aug 19-ig áll                  

bölcsőde júni.28-tól júli.30-ig áll                        

ovi (4.) nev. nélk. nap aug 22. 

28.

29. sze. Mihály névnap p. Őszi szünet h. 16.30. isk. értekezlet    sze. Téli szünet szo. h. 7.00. isk. értekezlet k. p.  Tánc világnapja v. sze. 29.

30. cs. szo. k. cs. Téli szünet v. h. 7.00. isk. értekezlet sze.
szo.

h. 16.30. isk. értekezlet cs. 30.

31. v. p. Szilveszter                                         

Téli szünet

h. 16.30. isk. értekezlet                h. 7.00. isk. értekezlet cs. k. 31.


