
Iskolánk nyitva tartása
Hivatali ügyintézés: 

Hétfő-csütörtök: 745 – 1515 óráig
Péntek: 745-12 óráig

Tanári ügyelet 715 – 17 óráig

Tanév rendje 2013/2014

Első tanítási nap szeptember 2. (hétfő)
Első közös szülői értekezlet, nevelési értekezlet szeptember 11. (szerda)  16 óra
Akadályverseny szeptember 20. (péntek)
Futóverseny 25.szept

Fogadóóra. Nevelési értekezelt október 9. (szerda)
Megemlékezés az Aradi vértanúkról- 
osztálykeretben  felelős: osztályfőnökök október 4. (péntek)
Megemlékezés a Köztársaság kikiáltásáról  október 22. (péntek) 11 óra 
Idősek napja október 

Diákközgyűlés október 22. 
8. osztályosok szóbeli tájékoztatja felvételi eljárás 
rendjéről október végéig
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek)
Őszi szünet október 28- október 31.
Őszi szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő)
Szülői értekezlet a 8. osztályosnál a felvételi eljárás 
rendjéről 
Egészségnap november 22. (péntek)
Fogadóóra, nevelési értekezlet november 20. (szerda)
Mikulás ünnepség december 6. (péntek) 11 óra
Mikulásbál december 6. (péntek)
Tanítás nélküli munkanap december 7. (szombat)
Karácsonyi ünnepség december 20. (péntek) 17 óra 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap december -20/21. (szombat)
Tanítás nélküli munkanap december 21. (szombat)
Téli szünet   december 23- január 3.
Téli szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő)
I. félév vége január 17. (péntek)
Osztályozó értekezlet január 20 hétfő 



Félévi értesítők kiosztása január 23. (csütörtök)
Felvételi vizsga január 18. (szombat) 10 óra
Óvodások meglátogatják az 1. osztályt január vége
Foglalkozás a leendő elsősöknek november, február
Félévi értekezlet, szülői értekezlet január 29. (szerda)
Farsangi bál gyerekeknek február 7. (péntek)
Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 
megemlékezés osztálykeretben 7-8. osztály február 25.
Nyílt nap február 26. (szerda)
Fogadóóra március 5. (szerda)
Március 15-ei ünnepség március 14. (péntek)
Fordított nap április 16. (szerda)
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 16.(szerda)
Tavaszi szünet április 17.-22.
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda)
Fittségi vizsgálat Felelős: testnevelést tanítók április 2 - május 27.
Ki mit tud április 11     . (péntek)
Holokauszt áldozatairól megemlékezés 
osztálykeretben április 16.
Föld napja (hulladékgyűjtési nap) április 23. (szerda)
Egészséghét -  Happy-hét április 
Anyák napja Felelős: osztályfőnökök május eleje
tanítás nélküli munkanap május 10. (szombat)
Sportnap (Kihívás napja) május 19. (hétfő)
Nemzeti Összetartozás Napjáról megemlékezés 
osztálykeretben június 4. 
Tanulói kirándulás június 10. (kedd) 

Osztályozó értekezlet  június 6 (szerda)
Utolsó tanítási nap június 11. (szerda)
Tanítás nélküli munkanap június 12. (csütörtök)
Tanítás nélküli munkanap június 13, (péntek)
Ballagás és tanévzáró ünnepség június 14. (szombat) 9 óra

Fogászat: évente egyszer, tanév utolsó péntekén 

Papírgyűjtés ősszel, igény szerint tavasszal is

Fényképezés évente egyszer április elején
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