A 2019/2020. tanév rendje
Tanévnyitó ünnepély: 2019. szeptember 2., hétfő 800 óra
Helye: Vonatkert
Első tanítási nap: 2019. szeptember 2., hétfő 800 óra – Sulinyitogató projektnap
Utolsó tanítási nap: 2020. június 15., hétfő (180 tanítási nap)
Tanévzáró ünnepély és a 8. osztályososok ballagása:
Ballagás:
2020. június 20., szombat 1000 óra
Tanévzáró:
2020. június 17., szerda 1800 óra
Hosszabb szünetek:
őszi: 2019. október 28. (hétfő) – 2019. október 31.(csütörtök)
a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek)
a szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő)
téli: 2019. december 23. (hétfő) – 2020. január 3. (péntek)
a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek)
a szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. (csütörtök)
tavaszi: 2020. április 9. (csütörtök) – 2020. április14. (kedd)
a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 8. (szerda)
a szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda)
Rövidebb szünetek:

2019. október 23. (szerda)
2019. november 1. (péntek)
2020. május 1. (péntek)
2020. június 1. (Pünkösdhétfő)

Tanítás nélküli munkanapok:

2019. október 25. (péntek) pályaorientációs nap
2019. december 14. (szombat)
2020. március 11-13. (szerda-péntek) sítábor
2020. június 12. (péntek) DÖK-nap

Szombati munkanap:

2019. december 7.

Az első félév 2020. január 24-ig (péntek) tart.
A félévi értesítő kiosztása: 2020. január 31. (péntek)
Az első negyedév zárása: 2019. november 8. (péntek)
A harmadik negyedév zárása: 2020. március 20. (péntek)
Országos kompetenciamérés (6., 8. évfolyam): 2020. május 27. (szerda)
Országos idegennyelvi mérés: (6., 8. évfolyam): 2020. május 20. (szerda)
6. és 8. évfolyam felvételi eljárás:
Szülői tájékoztatás a felvételi rendjéről:
2019. október 31-ig
Írásbeli felvételire jelentkezés határideje:
2019. december 6. (péntek)
Központi írásbeli felvételi vizsgák:
2020. január 18. (szombat) 10 óra
Pótfelvételi:
2020. január 23. (csütörtök) 14 óra
Jelentkezési lapok és az adatlap feladása:
2020. február 19. (szerda)
Tanulói adatlapok módosítása:
2020. március 19-20. (csütörtök-péntek)
Módosított adatlapok elküldése:
2020. március 23. (hétfő)
A középiskolák értesítik a felvételről vagy elutasításról
a jelentkezőket és az általános iskolákat:
2020. április 30. (csütörtök)
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Erdei iskola:
Az 5. osztályos tanulóknak: 2019. szeptember 23-27. (hétfő-péntek)
Tanulmányi kirándulások:
2020. április 1 - 2020. május 31.
Szülői értekezletek:
2019. szeptember 9. (hétfő) 16,30 óra:
……. szeptember 9. (hétfő) 17 óra:
szeptember 10. (kedd) 16 óra:
szeptember 10. (kedd) 17 óra:
2020. február 3. (hétfő):
február 4. (kedd):

napközisek szüleinek
az 1-4. osztályosok szüleinek
az 5. osztályosok szüleinek
az 5-8. osztályosok szüleinek
az 1-4. osztályosok szüleinek
az 5-8. osztályosok szüleinek

Nyílt tanítási napok:
Játszóház a leendő elsősöknek:

2020. január, február, március (3*1 nap)
2019. október, 2020. január, február

Eötvös-napok:(Projekthét):

2020. június 8-12. (hétfő-péntek)

Fogadóóra: hétfőnként 17 órától:

2019. november 18.
2020. január 13.
2020. április 27.

Témahetek:
Pénz7: 2020. március 2-6.
Digitális témahét: 2020. március 23-27.
Fenntarthatósági témahét: 2020. április 20-24.

Gyakorlós Egyesület választmányának tanácskozásai:
2019.

szeptember 18.
november

2020. január
május

