
 

 

 

A 2019/2020-as tanév rendje 
 

 

 
Szorgalmi idő:  A tanítási év első tanítási napja:  2019. szeptember 2.  (hétfő) 

A tanítási év utolsó tanítási napja:  2020. június 15.  (hétfő) 

Tanévnyitó:     2019. szeptember 2. (hétfő) 8 óra 

Tanévzáró ünnepély/Ballagás:  2020. június 13. (szombat) 9 óra 

Tanítási hetek/napok száma:  36 hét 180 tanítási nap 

 

Első félév vége: 2020. január 24. (péntek)   

Félévi értesítők kiosztása: január 31. (péntek) 

  

Szünetek: 

- Az őszi szünet 2019. október 28-től november 3-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap:   2019. október 25.  (péntek) 

A  szünet utáni első tanítási nap:  2019. november 4. (hétfő) 

  

- A téli szünet 2019. december 23-től 2020. január 5-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap:   2019. december 20. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap:   2020. január 6. (hétfő)  

 

- A tavaszi szünet 2020. április 9-tól április 14-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap:   2020. április 08. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap:   2020. április 15. (szerda) 

  

Értekezletek: 

 

Szülői értekezlet: 

- 2019. szeptember 2.3.4. (hétfő v. kedd v. szerda) 17 órától   

- 2020. január 13. és 17. között rendkívüli szülői értekezlet 8. osztálynak 

- 2020. február 10. (hétfő) vagy 11. (kedd) 17 órától 

   

Fogadó órák: előzetes regisztrációs időpont egyeztetés alapján 

- 2019. november 25.  (hétfő) 16 – 18 óráig 

- 2020. április 27.  (hétfő) 16 – 18 óráig 

 

 

 

 

Rendkívüli munkanapok 

2019. október 5. (szombat) – szüreti felvonulás és bál 

 

Tanítás nélküli munkanapok 

 

2019. október 7. (hétfő) csapatépítő tréning  

2019. november 19. (kedd) pályaorientációs nap 



2020. február 27. (csütörtök)  -sí szünet 

 2020. február 28. (péntek)  -sí szünet 

 2020. június 8. (hétfő) nevelőtestületi értekezlet 

Országos mérések: 

- Országos kompetencia mérés: 2020. május 27.  

- Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon: 2020. május 20. 

- A diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése: 2020. január 8. és 

április 24. között.  

 

Iskolai szintfelmérők: 

- Matematika felmérés (8. osztály): 

2019. december 16. (hétfő) 

- Magyar nyelv-és irodalom mérés (7. osztály) 

  2020. április 27. (hétfő) 

- Választható, tantárgyakhoz kapcsolódó projektmunka bemutatása (8. osztály)  

-     2020. május 11. (hétfő), 

a témakörök leadása az osztályfőnöknek 

 2020. április 6-ig 

- Német nyelvi mérés (7. osztály) 

2020. május 18. (hétfő) 

- Német nyelvi mérés (4. osztály) 

2020. május 18. (hétfő) 

- Magyar nyelv-és irodalom felmérés (4. osztály) 

2020. május 11. (hétfő) 

- Matematika mérés (4. osztály) 

    2020. május 25. (hétfő) 

Osztálykirándulás: 

- 2020. június 10-11. (szerda - csütörtök)  

Sportnap: 

- 2020. június 9. (kedd) 

 

Nyílt hét, látogatható tanórák a honlapunkon történő előzetes regisztráció alapján: 

- 2020. március 16.-20. minden osztályban 1-1 kijelőlt nap látogatható 

    

Beiratkozás: 

- 2020. április 16.( csütörtök) 8-16 óráig  

- 2020. április 17. (péntek) 8-16 óráig 

   


