
 2019/2020. tanítási év programja

A tanév rendje     
A tanév  kezdő  napja:  2019.  szeptember  2.  (hétfő),  utolsó  napja:  2020.  június  15.
(hétfő) – 180 tanítási nap.
Az első félév 2019. szeptember 2-tól (hétfő) 2020. január 24-ig (péntek) tart. Félévi
értesítő kiosztása: 2020. január 31. (péntek).
A  második  félév  2020.  január  27-től  (hétfő)  2020.  június  15-ig  (hétfő)  tart.  A
bizonyítványok kiosztása 2020. június 18. (csütörtök). 

Tanítási szünetek
Őszi szünet: 2019. október 28. (hétfő) – 2019. november 1. (péntek). Utolsó tanítási
nap a szünet előtt 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019.
november 4. (hétfő).
Téli szünet: 2019. december 23. (hétfő) – 2020. január 3. (péntek). Utolsó tanítási nap
a szünet előtt 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január
6.  (hétfő).
Tavaszi szünet: 2020. április 9. (csütörtök) – 2020. április 14. (kedd). Utolsó tanítási
nap a szünet előtt 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április
15. (szerda).

Munkaszüneti napok   a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső  
időszakában
2019. október 23. (szerda) nemzeti ünnep
2020. április 10. (péntek) Nagypéntek
2020. május 1. (péntek) nemzetközi ünnep
2020. június 1. (hétfő) Pünkösd hétfő 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban 
2019. szeptember 14. (szombat) – kerületi sportnap, Family day
2019. december 7. (szombat) – december 24. (kedd) helyett – ledolgozva 2020. május
23-án a családi napon (csak ügyelet van)
2019. december 14. (szombat) – december 27. (péntek) helyett – 
ledolgozva 2019. szeptember 14-én a kerületi sportnapon (csak ügyelet van)

Tanítás nélküli munkanapok 
2019. november 4. (hétfő) –pályaorientációs nap
2019. december 20. (péntek) –karácsonyi forgatag
2020. január 30. (csütörtök) – Nagy László nap – DÖK nap
2020. április 15., 16., 17.. (szerda, csütörtök, péntek) – szakmai napok 
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Iskolai eseménynaptár

Esemény Időpont
Tanévnyitó ünnepély szeptember 2. (hétfő) 8h 

Első osztályosok szülői értekezlete szeptember 2. (hétfő) 17h

Szülői értekezletek szeptember 9. (hétfő) 17h

Kerületi sportnap – munkanap
Alapítványi osztályokban 
Family day

szeptember 14. (szombat)

Szülői választmány alakuló ülése szeptember 23. (hétfő) 17h  
Megemlékezés az aradi vértanúkról október 4. (péntek) 
Őszi klubnapközi október 4. (péntek) 
Bolyai matematika verseny október 11. (péntek) 
Nyílt nap az óvónőknek október 16. (szerda) 8h

Nemzeti ünnep – iskolai ünnepély október 22. (kedd) 12h-alsó, 13h- felső
„Mókázd át az éjszakát!” –
felső tagozat

október 24. (csütörtök)

Utolsó tanítási nap a szünet előtt október 25.  (péntek)
Őszi szünet október 28 – november 1. 
Pályaorientációs nap
(tanítás nélküli munkanap)
 első nap a szünet után

november 4. (hétfő) 

Internet-biztonsági képzés 
gyerekeknek

november 4. (hétfő) de.

Első negyedéves értesítők kiosztása november 5. (kedd) 
Bolyai anyanyelvi verseny november 8. (péntek)
Fogadóóra november 11. (hétfő)
Nyílt nap a szülőknek november 11-15. (2., 3., 4. évfolyam), 

november 13. (szerda) felső tagozat 
Magyar Nyelv Napja november 13. (szerda)
Továbbtanulási szülői értekezlet november 14. (csütörtök)
Kerületi angol vers- és prózamondó 
kéttannyelvű verseny

november 21. (csütörtök) 1430

Iskolacsalogató/1. óvodásoknak november 22. (péntek) 16h-18h

Jelentkezés központi felvételire december 4. (szerda)
Mikulás december 6. (péntek)
Téli klubnapközi december 6. (péntek)
Utolsó tanítási nap a szünet előtt december 19. (csütörtök) 
Karácsonyi forgatag
(tanítás nélküli munkanap)

december 20. (péntek) 

Téli szünet december 23.– január 3. 
Első tanítási nap a szünet után január 6. (hétfő)
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Esemény Időpont
NETFIT mérés január 8 – április 24.
Központi felvételi január 18. (szombat)
Magyar Kultúra Napja január 22. (szerda)
Nagy László nap- DÖK nap
(tanítás nélküli munkanap)

január 30. (csütörtök)

Félévi értesítők kiosztása január 31. (péntek) 
Szülői értekezlet február 3. (hétfő) 17h

Nyílt nap a szülőknek február 3-7. (1. évfolyam) 
Szülői választmányi ülés (SZMK) február 10. (hétfő) 17h 
Nyílt nap a következő tanév elsősei 
számára

február 14. (péntek) 

Farsangi klubnapközi február 14. (péntek) 
Nyolcadikosok továbbtanulási 
jelentkezési lapjainak és tanulói 
adatlapjainak elküldése

február 17. (hétfő)

Iskolacsalogató/2. óvodásoknak február 21. (péntek) 16h-18h

Szóbeli felvételik február 24. – március 13.
A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja

február 25. (kedd)

Fogadóóra március 2. (hétfő)
Nemzeti ünnep – iskolai ünnepély március 13. (péntek) 12h-alsó, 13h- felső
A továbbtanuláshoz szükséges tanulói
adatlapok módosításának lehetősége 

március 18-19. (szerda-csütörtök) 

Digitális témahét március 23-27.
„Olvasd át az éjszakát!” – 
olvasómaratón alsó tagozat 

április 7. (kedd)

Utolsó tanítási nap a szünet előtt április 8. (szerda)
Magyar Költészet Napja április 8. (szerda)
Tavaszi szünet április 9.– április 14. 
Szakmai napok
(tanítás nélküli munkanapok)

április 15-16-17. (szerda-csütörtök-péntek) 

A holokauszt áldozatainak 
emléknapja

április 20. (hétfő) 

Első tanítási nap a szünet után április 20. (hétfő) 
Váradi show a József Attila 
Színházban

április vége, május eleje

Munka ünnepe május 1. (péntek) 
Anyák napja május első hete 
Szülői értekezlet és fogadóóra május 4. (hétfő)
Tavaszi klubnapközi május 8. (péntek)
Első osztályosok szülői értekezlete május 11. (hétfő) 17h
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Esemény Időpont
Alsós belső mérések május 12-14.
Angol célnyelvi mérés 
6., 8. évfolyam

május 13. (szerda)

Angol nyelvi mérés 
6., 8. évfolyam

május 20. (szerda)

Családi nap május 23. (szombat) 
Országos mérés a 6. és 8. 
évfolyamokon 
(magyar és matematika)

május 27. (szerda)

Pünkösd hétfő június 1. (hétfő)
Nemzeti összetartozás napja június 4. (csütörtök)
Osztálykirándulások június 8-10. (hétfő-szerda) 
8. évfolyam bankettje június 11. (csütörtök)
Ballagás június 12. (péntek) 16h 
Tanévzáró ünnepély június 18. (csütörtök) 16h

Fogadóórák (17h) Szülői értekezletek (17h)
- november 11. (hétfő) - szeptember 2. (hétfő) első évfolyamosok szüleinek               
- március 2. (hétfő) - szeptember 9. (hétfő) – tanév eleji a többi évfolyamon 
- május 4. (hétfő)           - november 14.  (csütörtök) – pályaválasztási 
                                        - február 3. (hétfő) – félév végi 

- május 4. (hétfő) – tanév végi 
                                        - május 11. (hétfő) – leendő első osztályosok szüleinek
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