ESEMÉNYNAPTÁR

2015-2016

Időpont

Esemény

Felelős

augusztus 28.

intézményvezetők, munkacsoportvezetők

szeptember 1. hete
szeptember 1. hete
szeptember 1-2. hete
szeptember 12.

tanévnyitó értekezlet – munkaterv
ismertetése
tanévnyitó ünnepség
első tanítási nap
szülői értekezletek
bemeneti mérés (5-6. évfolyam)
1. osztályosok mérése
városi családi nap

szeptember 28.

tanmenetek leadása

szeptember vége, október
eleje
szeptember utolsó hete
október 5.
október 6-10.
október 9.
október 3. hete
október 22.
október vége (19.?)
október 26-30.

idősek napja

szeptember 1.

november 18. 16-18
18 órától
november 16-20.
nov. 30 – dec. 4.
december
december 12.
december 18.
december 21 – 31.
január 20.
január 22.
január 25.
január 29.
február 1.
február 2-5.
február 1. hete
február 2. hete
február 2. hete

osztályfőnökök
osztályfőnökök, szaktanárok
tanítók, szaktanárok
tanítók
osztályfőnökök, szaktanárok
Malmosné Borsi Edit, Martyin
Lászlóné,
Balogh Zoltán
szakmai ig.h., szaktanárok, tanítók,
osztályfőnökök
1. és 5. évfolyam

statisztika elkészítése
járási tankerületi szakmai nap
aradi vértanúk emléknapja
nyugdíjas pedagógusok találkozója
hulladékgyűjtés
megemlékezés október 23-ról
„Nagy rajzolás”
őszi szünet (utolsó tanítási nap:
október 22. (csütörtök), első:
november 2. (hétfő)
fogadóóra
pályaválasztási szülői értekezlet

ált. ig.h., osztályfőnökök
szakmai ig.h.
osztályfőnökök, szaktanárok
intézményvezetők

szülői értekezlet az alsó tagozaton
Mikulás osztálykeretben
jelentkezés a központi írásbelire
áthelyezett munkanap (dec.24.)
karácsonyi vásár
karácsonyi ünnepség
téli szünet (utolsó tanítási nap:
december 18. (péntek), első tanítási
nap: január 4. (hétfő)
osztályozó értekezlet

tanítók
tanítók, osztályfőnökök
ált. ig.h., 8. oszt. osztályfőnökök
osztályfőnökök

a tanév első félévének vége
a félévi beszámolók leadása
a szülők értesítése a félévi tanulmányi
eredményekről
félévi nevelési értekezlet (tanítás
nélküli munkanap)
félévi szülői értekezletek
Szép Magyar Beszéd iskolai forduló
(alsó és felső tagozatban egyaránt)
Szép Magyar Beszéd tankerületi
forduló - alsó tagozat
Szép Magyar Beszéd tankerületi
forduló - felső tagozat

4. és 8. évfolyam
Koisné Kőrösi Rozália

szaktanárok
ált. ig.h., 8. oszt. osztályfőnökök

2. és 6. évfolyam

intézményvezetés, szaktanárok,
osztályfőnökök
szakmai ig.h., munkacsoportok
osztályfőnökök
intézményvezetés
osztályfőnökök, szaktanárok
tanítók, magyar szakosok
Sáricz Nóra
magyar szakosok

február
február
február 12. du.
február 8.

magyar szakosok
tanítók, Farkas Zsuzsa
tanítók, osztályfőnökök
8. osztályos of-k

március első hete
március 5.

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Zrínyi matematika verseny
alsós és felsős farsang
a középfokú iskolába való jelentkezés
leadása az ált. ig. helyettesnek
a középfokú iskolába való jelentkezés
postázása
alsós házi tanulmányi versenyek
áthelyezett munkanap (március 14.)

március 11.

megemlékezés március 15-ről

3. és 7. évfolyam

március

Csizmazia komplex természetismereti
verseny
Móra-napok (projekt)
tanításnélküli munkanap, a Móra-gála
főpróbája
Móra-gála
tavaszi szünet (utolsó tanítási nap:
március 23. (szerda), első: március 30.
(szerda)
iskolába hívogató
szülői értekezlet az alsó tagozaton
fogadóóra
alsós megyei helyesírási verseny

Makráné Ábrahám Gizella, Horváth
Ágnes, Szőke Éva
ált. ig.h., szakmai ig.h.
nevelőtestület

február 12.

március 16-18.
március 18.
március 19.
március 24-29.
április 2.
április 11-15.
április 13.
április 16.
április 3. hete
május első hete
május 18.
május 25.
május 27.
június 8.
június 13-15.

tavaszi hulladékgyűjtés
anyák napi ünnepségek
osztálykeretben
idegen nyelvi mérés
országos kompetenciamérés
tanítás nélküli munkanap
gyermeknap (igazodva a városi
rendezvényhez)
év végi osztályozó értekezlet

június 17.
június 18.
június 21.

osztálykirándulás – alsó és felső
tagozat
tanévzáró ünnepség
általános iskolai ballagás
az év végi beszámolók leadása

június 24.

tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Tanítás nélküli munkanapok a 2015/16-os tanévben:
 2015. október 5. – járási tankerületi szakmai nap
 2016. február 1. – a félévi nevelési értekezlet napja
 2016. március 18. – Móra-gála főpróba
 2016. május 13. – Pünkösd meghosszabbítása
 2016. május 27. – gyereknap (DÖK-nap)

ált. ig.h.
tanítók, Sáricz Nóra

Szécsiné Szécsi Katalin

tanítók, intézményvezetés
tanítók
szaktanárok
Sáricz Nóra, Malmosné Borsi Edit,
szakmai ig. hely.
tanítók, osztályfőnökök
ált. ig.h.
ált. ig.h.

intézményvezetés, szaktanárok,
osztályfőnökök
tanítók, osztályfőnökök
intézményvezetés
intézményvezetés, nevelőtestület
szakmai ig.h., szaktanárok, tanítók,
osztályfőnökök
intézményvezetés

