A tanév helyi rendje

Tanítási év első és utolsó tanítási napja
A tanév első tanítási napja: 2020. szeptember1.
A tanév utolsó tanítási napja: 2021.június 15.
Tanítási napok száma: 179
Tanításnélküli munkanapok időpontjai, felhasználásuk:
2020.szeptember18.(péntek): XXVIII. Országos Kaán Károly Környezet-és
Természetismereti Verseny budapesti fordulója
2020.október 14.(szerda):

A diákönkormányzat napja
120 éve született Fekete István

2020.november 19.(csütörtök): Pályaorientációs nap
2021.március 31.(szerda):

Szakmai nap

2021.április 22.(csütörtök):

a Föld napja

2021.április 23.(péntek):

Szakmai nap

Tanítási szünetek
Az első félév 2021. január 22-ig tart, a bizonyítványosztás ideje 2020. január 29.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap 2020. november 2.(hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021.január 4.(hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021.április 7.(szerda).
Ünnepélyek, megemlékezések
2020. október 6.

Az aradi vértanúk emléknapja

2020. október 22.

1956. október 23-ra emlékezünk

2021. március 12.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe

2020. június 4.

A Nemzeti Összetartozás Napja

2020. június 11.

Ballagás

2020. június 18.

Tanévzáró ünnepély

Jeles napok
2020. október 2. (péntek)

Az állatok világnapja

2020. november 13. (péntek)

Márton napi libaságok

2020. december 12. (szombat)

Luca napi vásár

2020. december 18. (péntek)

Kiskarácsony, nagykarácsony…

2021. január 22. (péntek)

A magyar kultúra napja

2021.március 19. (péntek)

A víz világnapja

2021. május 28. (péntek)

Tanulmányi kirándulás

2021. június 10. (csütörtök)

Olimpia

Szülői értekezletek, fogadóórák
A járványügyi helyzetre való tekintettel ebben a tanévben a szülőkkel online módon, a
digitális oktatás alatt kialakított információs csatornákon keresztül tartjuk a kapcsolatot. Van,
amikor a személyes jelenlét elengedhetetlenül fontos, ekkor a hagyományos formában
szervezett szülői értekezletet tartunk. ( 1.osztály, 5. osztály, 8.osztály továbbtanulás….)
Fogadóórára a szülők vagy pedagógusok kérésére előzetesen egyeztetett időpontban
kerülhet sor.

Iskolai nyílt órák tervezett időpontja
Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, akkor az őszi időszakban szervezünk nyílt
órákat.
alsó tagozat: 2020. november 24.
felső tagozat: 2020. november 25.

