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Programok, események terve havi bontásban 2021/2022 

 

Időpont Békéscsaba Telekgerendás 
Gerendás Kamut Nagybánhegyes Végegyháza 

óvoda iskola óvoda iskola óvoda iskola óvoda iskola 

08.13. péntek       Szülői 
értekezlet az 
új szülőknek 

   

08. 26. 

csütörtök 

Javítóvizsga          

08.26. 

csütörtök 

14.00 – 18.00 

Tankönyvosztás 

14.00 – 18.00 

Tankönyvosztás 

 8.00 – 12.00 

Tankönyvosztás 

Első szülői 
értekezlet 
17:00 

  14.00 – 18.00 

Tankönyvoszt
ás 

  

08. 27. péntek 8.00 – 10.00 

Tankönyvosztás 

10.00 – 12.00 

Tankönyvosztás 

     8.00 – 10.00 

Tankönyvoszt
ás 

  

08.25. 10.00 Alakuló 
értekezlet 

09.00 Alakuló 
értekezlet 

 8.00 Alakuló 
értekezlet 

  8.00 Alakuló 
értekezlet 

8.00 Alakuló 
értekezlet 

  

           

08. 30. hétfő 9.00 Intézményi tanévnyitó értekezlet Békéscsabán 

 13.00 – 16.00 

EFOP 

Sakkpalota 

workshop 

(Gazsó Ilona) 

         

08. 31. kedd 18.00 Veni 

Sancte 

szentmise 

  17.00 Veni 

Sancte 

szentmise 

   9.00 – 12.00 

EFOP  

  

SZEPTEMBER 

09. 01. szerda Évnyitó 

Első tanítási nap 

Évnyitó 

Első tanítási nap 

Első nevelési 
nap 

Évnyitó 

Első tanítási nap 

Első nevelési 
nap 

Évnyitó 

Első tanítási 
nap 

Első nevelési 
nap 

8.00 Veni 

Sancte 

szentmise 

Évnyitó 

Első tanítási 
nap 

Első nevelési 
nap 

Első tanítási 
nap 

NETFIT mérés 
és adatfeltöltés 
folyamatosan a 

tanév során (G. 
Zoltán) 

  NETFIT mérés 
és adatfeltöltés 
folyamatosan a 

tanév során 

 NETFIT mérés 
és adatfeltöltés 
folyamatosan a 

tanév során 

 NETFIT 

mérés és 
adatfeltöltés 
folyamatosan 

a tanév során 

 NETFIT 

mérés és 
adatfeltöltés 
folyamatosan 

a tanév során 

09.07.   Szülői 
értekezlet 

   Papírgyűjtés Papírgyűjtés   
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09. 08. szerda 

14.00 – 16.00 

Munkaértekezle
t 

        

16:30  

kis-középső 
csoport szülői 
értekezlet 
(Jámborné 
T.T.) 

 

16.00 – 17.00 

EFOP 

intézményi 
workshop 

(Gazsó Ilona) 
09. 09 – 11. EFOP 

továbbképzés 
Egerben 

Papírgyűjtés         

 

09. 12. 

vasárnap 

Részvétel a 
NEK 

zárószentmisén 

(Caimacan 

Klári) 

         

09. 14. kedd DÖK-gyűlés 

(Bódiné Bazsó 
Tünde) 

Hagyományápol
ás 

Lekvárfőzés 

Kirándulás a 
Hunapfelhez, 

almaszedés 
megtekintése 

DÖK-gyűlés 

(Mile Erika) 

   DÖK-gyűlés 

(Illés Gyula) 
  

09. 16. 

csütörtök 

Veni Sancte szentmise Szegeden 

09.21. kedd  Szülői 
értekezletek 

  

 

   16:30 

nagy-középső 
csoport szülői 
értekezlet 
(Sipos D.) 

 

09. 23. 

csütörtök 

    Elmaradt 

gyermek napi 

kirándulás 
pótlása a 
Debreceni 

Állatkertbe 

     

09.24. péntek   Mihály napi 
vásár 

Magyar 

Diáksport Napja 

(Rajtár János) 

   Magyar 

Diáksport 
Napja 

  

09.25.        Családi nap   

09. 20. és 10. 
11. között 

A 

pályaválasztást 
megalapozó 
kompetenciák 
vizsgálata a 8. 
évfolyamos 
tanulóknál 

  A 

pályaválasztást 
megalapozó 
kompetenciák 
vizsgálata a 8. 
évfolyamos 
tanulóknál  

 A 

pályaválasztást 
megalapozó 
kompetenciák 
vizsgálata a 8. 
évfolyamos 
tanulóknál 

 A 

pályaválasztás
t megalapozó 
kompetenciák 
vizsgálata a 8. 
évfolyamos 
tanulóknál 

 A 

pályaválasztás
t megalapozó 
kompetenciák 
vizsgálata a 8. 
évfolyamos 
tanulóknál 
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(Puskás 
György) 

OKTÓBER 

10. 01. péntek Zenei világnap 

(Szák-Kocsis 

Péter) 

Zenei világnap 
(Kissné Ancsin 

Mária) 

 Zenei világnap 

(Téren 
Lászlóné) 

    10.05. Állatok  
világnapja 
Megemlékezé
s Assisi Szent 

Ferencről 
(csop.vez. 

óvónők) 

 

10. 06. szerda Megemlékezés 
az aradi 

vértanúkról 
(Braunné F. Zs. 
és a 6. osztály) 

Megemlékezés 
az aradi 

vértanúkról 
(Laurinyeczné 
H. Klára) 
 

Megemlékezés 
az aradi 

vértanúkról 
 

Megemlékezés 
az aradi 

vértanúkról 
(5.osztály) 

Megemlékezés 
az aradi 

vértanúkról 
 

Megemlékezés 
az aradi 

vértanúkról 
 

Megemlékezé
s az aradi 

vértanúkról 
 

Megemlékezé
s az aradi 

vértanúkról 
Oláh Erika 

Megemlékezé
s az aradi 

vértanúkról 
 

Megemlékezé
s az aradi 

vértanúkról 
 

Diákközgyűlés 

(Bódiné B. 
Tünde) 

Diákközgyűlés  Diákközgyűlés 

(Mile Erika) 

 Diákközgyűlés  Diákközgyűlé
s 

 Diákközgyűlé
s 

10. 13. szerda 1. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Pályaorientációs 
nap 

1. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Pályaorientációs 
nap 

 1. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Pályaorientációs 
nap 

Mesterségem 
címere… 

Mesterségek, 
foglalkozások 
bemutatója 

1. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Pályaorientáci
ós nap 

 1. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Pályaorientáci
ós nap 

 1. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Pályaorientáci
ós nap 

10. 14. 

csütörtök 

13.00 – 16. 00 

EFOP LEGO 

workshop 

(Gazsó Ilona) 

     Csalamádé  
készítés 

   

10. 15-ig Felmérni a 
DIFER 

mérésben 
érintett tanulók 
létszámát 
(Goda 

Sándorné) 

Elküldeni a 
DIFER 

mérésben 
érintett tanulók 
létszámát Gazsó 
Ilonának 

 Elküldeni a 
DIFER 

mérésben 
érintett tanulók 
létszámát Gazsó 
Ilonának 

 Elküldeni a 
DIFER 

mérésben 
érintett tanulók 
létszámát 
Gazsó 
Ilonának 

 Elküldeni a 
DIFER 

mérésben 
érintett 
tanulók 
létszámát 
Gazsó 
Ilonának 

 Elküldeni a 
DIFER 

mérésben 
érintett 
tanulók 
létszámát 
Gazsó 
Ilonának 

10. 20. szerda DÖK 
Csibeavató 

         

10. 22. péntek Papírgyűjtés          

10. 22. péntek Megemlékezés 
az 1956-os 

forradalomról 

Megemlékezés 
az 1956-os 

forradalomról 

 Megemlékezés 
az 1956-os 

forradalomról 

 Megemlékezés 
az 1956-os 

forradalomról 

 Megemlékezé
s az 1956-os 

forradalomról 

 Megemlékezé
s az 1956-os 

forradalomról 
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(Braunné F. Zs.) 
 

 (6.osztály) 
 

 Fiala Szilvia 

 

 

10. 22-ig Beiskolázási 
program 

elkészítése; 
Óvodák, 
óvodások 
létszámának 
felmérése 

(Drienyovszki 

Pálné) 

     Difer mérést 
elvégezni a 
tanköteles 
korú 
gyermekekkel 

/Fehérné 
Kovács Ildikó/ 

   

10. 26 – 30. Őszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

október 22. 
(péntek), a 
szünet utáni első 
tanítási nap 

2020. november 

2. (kedd) 

Őszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

október 22. 
(péntek), a 
szünet utáni első 
tanítási nap 

2020. november 

2. (kedd) 

 Őszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

október 22. 
(péntek), a 
szünet utáni első 
tanítási nap 

2020. november 

2. (kedd) 

 Őszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

október 22. 
(péntek), a 
szünet utáni 
első tanítási 
nap 

2020. 

november 2. 

(kedd) 

 Őszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

október 22. 
(péntek), a 
szünet utáni 
első tanítási 
nap 

2020. 

november 2. 

(kedd) 

 Őszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

október 22. 
(péntek), a 
szünet utáni 
első tanítási 
nap 

2020. 

november 2. 

(kedd) 

NOVEMBER 

11. 05-ig A DIFER 

mérésben 
érintett tanulók 
létszámát 
elküldeni az 
OH-nak 

(Gazsó Ilona) 

         

11. 02 – 05. Nyílt napos 
plakátok és 
szórólapok 
szétosztása 

(Gali Veronika) 

   11.11. Márton 
napi családi 
összejövetel 

 11.11.Márton  
napi 

vigasságok 

 11.11. Márton 
napi 

vigasságok 
(Jámborné 
T.T.) 

 

11. 11. 

csütörtök 

  Szent Márton 
nap 

       

11. 13. szombat Nyílt tanítási 
nap 

Nyílt tanítási 
nap 

 Nyílt tanítási 
nap  

(04.12-ét keddet 
dolgozzuk le) 

 Nyílt tanítási 
nap 

 Nyílt tanítási 
nap 

 Nyílt tanítási 
nap 
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11. 19. 

péntekig 

Szent Erzsébet 
napi 

jótékonysági 
gyűjtés és 
adományozás 

(Susánszkiné 
Sz. K.) 

Hagyományőrzé
s 

Tollfosztás  

        

 A karácsonyi 
koncert 

műsortervének 
elkészítése 

(Caimacan 

Klári) 

         

11. 25. 

csütörtök 

 Adventi 

koszorúk 
elkészítése 
osztályonként 

Adventi délután 
a szülőkkel, 
adventi koszorú 
készítése 
(Domonkosné) 

       

11. 28. 

vasárnap 

Advent első vasárnapja 

 Adventi 

koszorúk 
elkészítése 
osztályonként és 
az aulába 

(Osztályfőnökö
k, Gyurján E.) 

         

11. 29. hétfő 2. Tanítás nélküli munkanap, Don Bosco konferencia, adventi dolgozói lelkinap 

1. Nevelés nélküli munkanap, Don Bosco konferencia, adventi dolgozói lelkinap 

DECEMBER 

Később 
egyeztetett 

időpontban 

Adventi 

lelkinap, 

szentmise 

(Gazsó Ilona) 

  Adventi lelkinap       

12. 06. hétfő Szent Miklós 
ünnepe 

(Osztályfőnökö
k) 

 Szent Miklós 
ünnepe 

Mikulásvárás 

Szent Miklós 
ünnepe 

 

Szent Miklós 
ünnepe- 

Mikulásvárás 

 Szent Miklós  
ünnepe 

Mikulásvárás 

 Szent Miklós 
Ünnepe 
(csop.vez 

óvónők) 

 

12. 10-ig A DIFER 

mérést 
elvégezni az 
érintett 
tanulókkal 

A DIFER mérést 
elvégezni az 
érintett 
tanulókkal 

 A DIFER 

mérést 
elvégezni az 
érintett 
tanulókkal 

 A DIFER 

mérést 
elvégezni az 
érintett 
tanulókkal 

 A DIFER 

mérést 
elvégezni az 
érintett 
tanulókkal 

 A DIFER 

mérést 
elvégezni az 
érintett 
tanulókkal 
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(Goda 

Sándorné) 
12. 10. péntek     

Karácsonyi 
barkácsdélelőtt 
a szülőkkel 

     

12. 11. szombat Áthelyezett munkanap (12. 24. péntek) 
Karácsonyi 
koncert, 

Betlehemes 

játék (Braunné 
F. Zs. és a 2. 
osztály) 

Karácsonyváró 
foglalkozás 

(osztályfőnökök) 

 Karácsonyváró 
foglalkozás 

(SZMK) 

   Lelki nap   

12.13. hétfő       Luca napi 

népszokások 

Luca napi 

zsibvásár 
  

12.14.kedd     

 

 Mézeskalács 
sütés 

   

12.17.péntek   Látogatás az 
idősek napközi 
otthonában 

 

Betlehemes 

karácsonyvárás 
(Domonkosné) 

 

Karácsonyi 
ünnepség 

 Karácsonyi 
ünnepség az 
óvodában 

   

12.20. hétfő        Pásztorjáték   

12.21. kedd   Betlehemes játék 
(1-4. osztály) 

 Betlehemes 

játék 

(3-4.osztály) 

    Ráhangolódás 
az ünnepekre. 
Dolgozói 
meglepetés 
műsor az 
óvodásoknak 
(Sipos D.) 

 

 Téli szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

december 21. 

(kedd), a szünet 
utáni első 

Téli szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

december 21. 

(kedd), a szünet 
utáni első 

 Téli szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

december 21. 

(kedd), a szünet 
utáni első 

 Téli szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

december 21. 

(kedd), a 

szünet utáni 

 Téli szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

december 21. 

(kedd), a 

szünet utáni 

 Téli szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2020. 

december 21. 

(kedd), a 

szünet utáni 
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tanítási nap 
2021. január 3. 
(hétfő) 

tanítási nap 
2021. január 3. 
(hétfő) 

tanítási nap 
2021. január 3. 
(hétfő) 

első tanítási 
nap 2021. 

január 3. 

(hétfő) 

első tanítási 
nap 2021. 

január 3. 
(hétfő) 

első tanítási 
nap 2021. 

január 3. 
(hétfő) 

JANUÁR 

           

01. 06. 

csütörtök 

Szentmise, 

Házszentelés 

Házszentelés     Házszentelés 

Karácsonyfa 
lebontása 

Házszentelés 

 

  

01.12. szerda     

Mesterségem 
címere… 

Mesterségek, 
foglalkozások 
bemutatója 

 16:30 Szülői  
értekezlet 

 16:30 Szülői 
értekezlet az 
óvodában 
(Jámborné 
T.T. Sipos D.) 

 

01. 20. 

csütörtök 

Osztályozó 
értekezlet 

Osztályozó 
értekezlet 

 Osztályozó 
értekezlet 

 Osztályozó 
értekezlet 

 Osztályozó 
értekezlet 

 Osztályozó 
értekezlet 

01. 21. péntek Az első félév 
vége 

Az első félév 
vége 

 Az első félév 
vége 

 Az első félév 
vége 

 Az első félév 
vége 

 Az első félév 
vége 

01. 25. kedd   Szülői 
értekezlet 

       

01. 27. 

csütörtök 

    Második szülői 
értekezlet 

     

01. 28. péntek Értesítjük a 

szülőket az első 
félévben elért 
tanulmányi 
eredményekről 

Értesítjük a 

szülőket az első 
félévben elért 
tanulmányi 
eredményekről 

 Értesítjük a 

szülőket az első 
félévben elért 
tanulmányi 
eredményekről 

 Értesítjük a 

szülőket az 
első félévben 
elért 
tanulmányi 
eredményekről 

 Értesítjük a 

szülőket az 
első félévben 
elért 
tanulmányi 
eredményekrő
l 

 Értesítjük a 

szülőket az 
első félévben 
elért 
tanulmányi 
eredményekrő
l 

FEBRUÁR 

02. 07. hétfő 3. Tanítás nélküli munkanap, Nevelési értekezlet 
2. Nevelés nélküli munkanap, Nevelési értekezlet 

02. 11. péntek Farsang Farsang  Farsang 

(8. osztály) 
Farsangi 

mulatság 

 Farsangi 

mulatság 

 Farsang az 

óvodában 

 

02.12. szombat        Farsang   

02.18. szerda  DÖK 
Madárbarát 
délután 

Hagyományőrzé
s 

Derelyefőzés  

        

MÁRCIUS 

03. 01. kedd   Farsang  

 

     



8 

 

03. 02. szerda Hamvazószerda 

03. 03. 

csütörtök 

    

Mesterségem 
címere… 

Mesterségek, 
foglalkozások 
bemutatója 

     

03. 05. szombat Nyílt tanítási 
nap 

Nyílt tanítási 
nap 

 Nyílt tanítási 
nap 

 Nyílt tanítási 
nap 

 Nyílt tanítási 
nap 

 Nyílt tanítási 
nap 

03. 07. hétfő   3. nevelés 
nélküli 
munkanap 

Szakmai nap, 

Kett pedagógia 
az óvodában 

 3. nevelés 
nélküli 
munkanap 

Szakmai nap, 

Kett pedagógia 
az óvodában 

 3. nevelés 
nélküli 
munkanap 

Szakmai nap, 

Kett 

pedagógia az 
óvodában 

 3. nevelés 
nélküli 
munkanap 

Szakmai nap, 

Kett 

pedagógia az 
óvodában 

 

03. 09. szerda Savio Szent Domonkos emléknapja 

 

Savio műsor 
(Dr. Kocsisné 
Havasi Katalin 

és a 3. osztály) 

         

Később 
egyeztetett 

időpontban 

Nagyböjti 
lelkinap, 

Szentmise 

(Gazsó Ilona) 

  Nagyböjti 
lelkinap 

      

03. 11-ig A mérések 
előkészítéséhez 
szükséges 
adatok 

megküldése az 
OH-nak 

(Kovácsné U. 
E.) 

         

03. 11. péntek 

 

Megemlékezés 
az 1848-49-es 

forradalom- és 
szabadságharcró
l 

(Caimacan 

Mircea és a 7. 
osztály) 

Megemlékezés 
az 1848-49-es 

forradalom- és 
szabadságharcró
l 

 

Megemlékezés 
az 1848-49-es 

forradalom- és 
szabadságharcr
ól 
 

Megemlékezés 
az 1848-49-es 

forradalom- és 
szabadságharcró
l 

(7.osztály) 
 

Megemlékezés 
az 1848-49-es 

forradalom- és 
szabadságharcr
ól 
 

Megemlékezés 
az 1848-49-es 

forradalom- és 
szabadságharcr
ól 
 

Megemlékezé
s az 1848-49-

es forradalom- 

és 
szabadságharc
ról 
 

Megemlékezé
s az 1848-49-

es forradalom- 

és 
szabadságharc
ról  
Juhász 
Jánosné 

 

Megemlékezé
s az 1848-49-

es forradalom- 

és 
szabadságharc
ról 
 

Megemlékezé
s az 1848-49-

es forradalom- 

és 
szabadságharc
ról 
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Diákközgyűlés 

(Bódiné B. T.) 
Diákközgyűlés  Diákközgyűlés 

(Mile Erika) 

 Diákközgyűlés  Diákközgyűlé
s 

 Diákközgyűlé
s 

03.22. kedd   Víz világnapja 
(Ádászné) 

 

Víz világnapja 

 

Víz világnapja 

 Víz világnapja  
(Fábiánné 
B.Zs.) 

 

03. 25. péntek 

 

TESZ-VESZ 

TAVASZ 

   

 

     

03. 26. szombat Áthelyezett munkanap (03. 14. hétfő) 

03. 30. szerda   Nyílt nap a 
nagycsoportos 

gyerekek szülei 
és leendő 
tanítói részére 
(Domonkosné) 

 

 

     

ÁPRILIS 

04. 07. 

csütörtök 

Szavalóverseny 

(Drienyovszki 

Pálné) 

         

04.08. péntek  Hagyományőrzé
s 

Tojásfestés  

    Nyílt nap az 
óvodában 

 

Szavalóversen
y 

Dékányné 
Balogh Lídia 

  

04. 11. hétfő 4. Tanítás nélküli munkanap, Dolgozói lelkinap 

4. Nevelés nélküli munkanap, Dolgozói lelkinap 

04. 12. kedd Ledolgozva a 

novemberi nyílt 
nappal 

      Ledolgozva a 

novemberi 

nyílt nappal 

Húsvéti 
előkészületek, 
Tavaszi 

verselés 
(csop.vez. 

óvónők) 

 

04. 13. szerda Ledolgozva a 

márciusi nyílt 
nappal 

 Húsvétvárás, 
tojásfestés 

(Ádászné) 

 Húsvéti 
barkácsdélelőtt 
a szülőkkel 

  Ledolgozva a 

márciusi nyílt 
nappal 

  

 Tavaszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2021. 

április 8. 
(péntek), a 

Tavaszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2021. április 
8. (péntek), a 
szünet utáni első 

 Tavaszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2021. április 
8. (péntek), a 
szünet utáni első 

 Tavaszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2021. 

április 8. 
(péntek), a 

 Tavaszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2021. 

április 8. 
(péntek), a 

 Tavaszi szünet 
 

A szünet előtti 
utolsó tanítási 
nap 2021. 

április 8. 
(péntek), a 
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szünet utáni első 
tanítási nap 
2021. április 20. 
(szerda). 

tanítási nap 
2021. április 20. 
(szerda). 

tanítási nap 
2021. április 20. 
(szerda). 

szünet utáni 
első tanítási 
nap 2021. 

április 20. 
(szerda). 

szünet utáni 
első tanítási 

nap 2021. 

április 20. 
(szerda). 

szünet utáni 
első tanítási 
nap 2021. 

április 20. 
(szerda). 

04. 21-22. Beiratkozás az 
1. évfolyamra 

(Gali Veronika) 

Beiratkozás az 1. 
évfolyamra 

 Beiratkozás az 
1. évfolyamra 

 Beiratkozás az 
1. évfolyamra 

 Beiratkozás az 
1. évfolyamra 

 Beiratkozás az 
1. évfolyamra 

04. 22. péntek   A Föld napja 

Közös 
virágültetés 

   Föld napja 

Virágültetés 

 Föld napja 
(udvarrendezé
s, virág 
ültetés, 
csop.vez 

óvónők) 

 

04. 29. péntek Papírgyűjtés Papírgyűjtés   Anyák napja  Anyák napja  
megünneplése 
(csop.vez.óvó
nők) 

   

MÁJUS 

 Anyák napja 
megünneplése 
osztály-

közösségenként 
(Osztályfőnökö
k) 

Anyák napja 
megünneplése 
osztály-

közösségenként 
(Osztályfőnökök 

Anyák napja 
megünneplése a 
templomban 

Anyák napja 
megünneplése 
osztály-

közösségenként 
(Osztályfőnökö
k) 

   Anyák napja 
megünneplése 
osztályközöss
égenként 
(Osztályfőnök
ök) 

Anyák napja  
megünneplése 
(csop.vez.óvó
nők) 

 

05. 05. 

csütörtök 

    Harmadik 

szülői 
értekezlet 

     

05. 05-06.   Óvodai 
beiratkozás 

 Óvodai 
beiratkozás 

 Óvodai 
beiratkozás 

 Óvodai 
beiratkozás 

 

05. 10. kedd Szövegértési és 
matematikai 

kompetenciamér
és a 8. 
évfolyamon 

 Madarak és fák 
napja 

kirándulás a 
Csicsely-tóhoz 

Szövegértési és 
matematikai 

kompetenciamér
és a 8. 
évfolyamon 

Madarak és fák 
napja 

Szövegértési 
és matematikai 
kompetenciam

érés a 8. 
évfolyamon 

 Szövegértési 
és 
matematikai 

kompetenciam

érés a 8. 
évfolyamon 

 Szövegértési 
és 
matematikai 

kompetenciam

érés a 8. 
évfolyamon 

05. 11. szerda Természettudo
mányi 
kompetenciamér
és és idegen 
nyelvi mérés a 
8. évfolyamon 

 Szülői 
értekezlet 

Természettudom
ányi 
kompetenciamér
és és idegen 
nyelvi mérés a 
8. évfolyamon 

 Természettudo
mányi 
kompetenciam

érés és idegen 
nyelvi mérés a 

8. évfolyamon 

 Természettudo
mányi 
kompetenciam

érés és idegen 
nyelvi mérés a 
8. évfolyamon 

 Természettudo
mányi 
kompetenciam

érés és idegen 
nyelvi mérés a 
8. évfolyamon 
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05. 19-22. Határtalanul! 
kirándulás a 7. 
évfolyamosokna
k 

    Határtalanul! 
kirándulás a 7. 

évfolyamosok
nak 

    

05. 24. kedd Szövegértési és 
matematikai 

kompetenciamér
és a 6. 
évfolyamon 

  Szövegértési és 
matematikai 

kompetenciamér
és a 6. 
évfolyamon 

 Szövegértési 
és matematikai 
kompetenciam

érés a 6. 
évfolyamon 

 Szövegértési 
és 
matematikai 

kompetenciam

érés a 6. 
évfolyamon 

 Szövegértési 
és 
matematikai 

kompetenciam

érés a 6. 
évfolyamon 

05. 25. szerda Természettudo
mányi 
kompetenciamér
és és idegen 
nyelvi mérés a 
6. évfolyamon 

  Természettudom
ányi 
kompetenciamér
és és idegen 
nyelvi mérés a 
6. évfolyamon 

 Természettudo
mányi 
kompetenciam

érés és idegen 
nyelvi mérés a 
6. évfolyamon 

 Természettudo
mányi 
kompetenciam

érés és idegen 
nyelvi mérés a 
6. évfolyamon 

 Természettudo
mányi 
kompetenciam

érés és idegen 
nyelvi mérés a 
6. évfolyamon 

05. 26-29. Határtalanul! 
kirándulás a 8. 
évfolyamosokna
k 

    Határtalanul! 
kirándulás a 8. 
évfolyamosok
nak 

    

05. 27. péntek  5. Tanítás 
nélküli 
munkanap, DÖK 
nap, 

gyermeknap 

 5. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

DÖK nap, 
gyermeknap 

   5. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

DÖK nap, 
gyermeknap 

Óvodai 
búcsúzás, 
ballagás 
(Sipos D.) 

5. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

DÖK nap, 
gyermeknap 

05. 28. szombat   Évzáró 
ünnepség és a 
nagycsoportos 

gyermekek 

búcsúztatása 

 Ünnepélyes 
évzáró és a 
nagycsoportos 

gyermekek 

búcsúztatása 

 Óvodai 
búcsúzás, 
ballagás  

   

05. 30. hétfő         Gyermeknapi 

kirándulás  
 

JÚNIUS 

06. 01. szerda     Gyermeknap 

megünneplése 

 Gyermeknap 

megünneplése 

   

06. 02. 

csütörtök 

Megemlékezés 
a nemzeti 

összetartozás 
napjáról 
(Braunné F. Zs.) 

Megemlékezés a 
nemzeti 

összetartozás 
napjáról 

 Megemlékezés a 
nemzeti 

összetartozás 
napjáról 
(8.osztály) 

 Megemlékezés 
a nemzeti 

összetartozás 
napjáról 

 Megemlékezé
s a nemzeti 

összetartozás 
napjáról 

 Megemlékezé
s a nemzeti 

összetartozás 
napjáról 

06. 06. hétfő Pünkösd hétfő 

06. 09. 

csütörtök 

Osztályozó 
értekezlet 

Osztályozó 
értekezlet 

 Osztályozó 
értekezlet 

 Osztályozó 
értekezlet 

Kirándulás Osztályozó 
értekezlet 

 Osztályozó 
értekezlet 
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06. 10. péntek 5. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Tanulmányi 
kirándulások 

6. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Tanulmányi 
kirándulások 

Kirándulás 6. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Tanulmányi 
kirándulások 

 5. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Tanulmányi 
kirándulások 

 6. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Tanulmányi 
kirándulások 

 6. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

Tanulmányi 
kirándulások 

06. 14. kedd 6. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

DÖK nap, 
gyermeknap 

    6. Tanítás 
nélküli 
munkanap, 

DÖK nap, 
gyermeknap 

    

06. 15. szerda Utolsó tanítási 
nap 

Utolsó tanítási 
nap 

 Utolsó tanítási 
nap 

 Utolsó tanítási 
nap 

 Utolsó tanítási 
nap 

 Utolsó tanítási 
nap 

„Fészekhagyó” 
program a 

ballagó 
nyolcadikosokn

ak 

(DÖK) 

  Te Deum 

szentmise 

   Te Deum 

szentmise 

  

06. 15-ig NETFIT mérés 
eredmények 
feltöltése 

  NETFIT mérés 
eredmények 
feltöltése 

 NETFIT mérés 
eredmények 
feltöltése 

 NETFIT 

mérés 
eredmények 
feltöltése 

 NETFIT 

mérés 
eredmények 
feltöltése 

06. 16. 

csütörtök 

Bankett   Nevelési 
értekezlet 

      

06. 17. péntek Te Deum Te Deum 

szentmise, 

ballagás, 
tanévzáró 
ünnepély 

        

06.18. szombat Ballagás 

Tanévzáró 
ünnepély 

  Ballagás, 
tanévzáró 
ünnepély 

   9.00 Ballagás   

06. 21. kedd Nevelési 
értekezlet 

      8.00 Nevelési 
értekezlet 
17.00 Évzáró 

  

 


