
A 2019-20-as tanév intézményi rendje 

2019. szeptember 1. 
10,00 

Tanévnyitó Ünnepi 
Istentisztelet, a tanítási és 
nevelési év első napja 

Gyülekező 9,30,  

2019.szept.02. első 
tanítási nap 

1-4. osztályfőnöki órák 
a tankönyvek kiosztása 
menzai, napközis ellátás felmérése 
a bizonyítványok összeszedése 

2019. okt.28-.okt.31. Őszi szünet  

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
október 25. péntek 
Az őszi szünet utáni első tanítási nap 
november 4. hétfő 
 

2019.december 7.  1. tanítás nélküli munkanap 

2019. december 23.- 
2020. január 3. 

Téli szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 
december 20. péntek 
A szünet utáni első tanítási nap 2020. 
január 6. hétfő 
Munkanapáthelyezés: dec. 7. december 
14. munkanapok, helyettük pihenőnap 
dec. 24., dec.24. 

2020. január 24. Az első félév utolsó napja  

2020 febr.03. 
A félévi értesítő kiadásának 
napja 

Osztályfőnökök, osztálytanítók 

2020. január 31. Félévi értekezlet tanítási nap 1-3. óra 

2020. február 21. péntek 
Wass Albert Országos 
Verseny 

2. tanítás nélküli munkanap 

2020.április 09-14. Tavaszi szünet 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
2020. április 08.szerda 
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 
2019. április 15 szerda 

2020. május 
Rendhagyó irodalomóra, 
DÖK nap, színház 

3. tanítás nélküli munkanap 

2020. június 10. 
tanítás nélküli munkanap, 
sportnap 

4. tanítás nélküli munkanap 

2020. június 11. 
csütörtök 

tanítás nélküli munkanap, 
tehetségnap 

5. tanítás nélküli munkanap 

2020. június 12. péntek  6. tanítás nélküli munkanap 

2020. június 13. 
szombat 

Ballagás, tanévzáró 
Istentisztelet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendezvényterv 

A rendezvény megnevezése Időpont 

Tanévnyitó istentisztelet 2019. szeptember 01. 10:00 

Az óvoda ünnepi átadása 2019. szeptember 05. 13,00 

Gólyaavató 2019. szeptember második fele  

A templom 230. évfordulója. 
 

2019. október 20. 

Aradi vértanúk emléknapja 2019. október 4. 

Ahol templom, ahol iskola projekthét 2019. okt. 20- 25. 

Rendhagyó óra: Pintér Béla koncert a templomban 2019. október 21. 14,00 óra 

Reformáció akadályverseny 2019. október 25. 

Október 23. megünneplése 2019. október 22. 

Kézműves délután 2019. november  

Bál az „Óvodáért, Iskoláért, a templomért”  2019. november 16. 

Nyílt napok 2019 okt. – óvónők számára 
2019. nov. – szülők számára 
2020. március – szülők számára 

5. évfolyam fogadalomtétele 2019. december 1. 

Adventi projekt 2019. december 

Alsó tagozat színházlátogatás 2019. december  

Félévi értekezlet 2020. január 31.  

Wass Albert Országos Vers- és Prózamondó Verseny 2020. február 21. 

Rendhagyó óra 2020. március 

Megemlékezés márc.15. 2020. március 13. 
Intézményi ünnepség 

Országos angol nyelvi mérés 
Országos kompetencia - mérés 

2020.május 20. 
 
2020. május 27. 

Közös iskolai kirándulás – színházlátogatás 2020. május vége- június eleje  

Konfirmáció 
Pünkösdölő 

2020. május 31. felső 
2020. jún.01. alsó  

A nemzeti összetartozás napja – Trianoni megemlékezés 2020. június 4. 

Pedagógusnap 2020. június 08. 

Óvodai ballagás 2020. május vége  

Sportnap- Tehetségnap 2020. június 10-11. 

Iskolai ballagás, tanévzáró hálaadó istentisztelet 2020. június 13. 

Nyári tábor 2020. július 

 

 

 

 

 

 

 



Az iskolai intézményegység épületei (Bethlen G. út 1., Kossuth út 103., szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7-tól – 

programoktól függően - délután 17 óráig vannak nyitva. A Kutas B. út 9-13., Bocskai út 7. ebédlő a programoknak 

megfelelően, általában 7,30-tól a szükséges ideig vannak nyitva. 7,00 – 7,30–ig vezetői ügyelet és pedagógiai felügyelet 

biztosított. Szükség esetén az iskola - írásbeli kérelem alapján - reggeli ügyeletet előbb is tud biztosítani. A feltételektől 

függően felnőtt pedellusi szolgálat is lehetséges. 

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7,30 órától a tanítás, a fejlesztés végéig, illetve a 

szervezett tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja. 

A tanítási napokon érkezés, távozás, gyülekezés: 7,30 - 7,45-ig. A reggeli imádság 7,45 - kor kezdődik: az alsó tagozat 

1-2. évfolyamán közösen szervezett áhítat, a 3-8. évfolyamon a szaktanár által irányított formájában, rádión keresztül 

történik 7,50–től, majd 8,00-kor kezdődik a tanóra. 

Hétfői napokon a hétkezdő istentiszteletre a templomban kerül sor, melyen az osztályok osztályfőnökeikkel szervezetten 

vesznek részt. A gyülekezés és átvonulás a templomba 7,40–tól történik. Az áhítat kezdete 7.50. 

Az utolsó tanítási óra végén a napi záró imádság elmondása után, ill. a napközi és a tanulószoba befejezése, a délutáni 

foglalkozások után minden tanuló köteles elhagyni az iskola épületét! A bejáró tanulók a busz indulásáig az intézményben 

tartózkodhatnak. 

A tanulók a kabátjaikat és cipőiket az osztálytermeikben, valamint az erre kijelölt helyen kötelesek elhelyezni. A tanulók 

a kerékpárjaikat kizárólag a kerékpártárolóban lelakatolva helyezhetik el. 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje: 

hétfő munkanapokon: 

1. óra: 8.35 – 9.15 

2. óra: 9.25 -_ 10.45 

3. óra: 10.25 – 11.05 

4. óra: 11.15 – 11.55 

5. óra: 12.05 – 12.45 

6. óra: 12.55 – 13.35 

kedd-pénteki munkanapokon: 

8.00 – 8.45 

8.55– 9.40 

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

11.50 – 12.35 

12.45 – 13.30 

 

 


