Kedves Szülők!
Az alábbi táblázatokban összefoglaló jelleggel tesszük közzé a szeptemberi
SZM –választmánnyal ismertetett és elfogadott éves munkatervünk időpontjait.
Külön táblázatba gyűjtöttük össze a tervezett rövidített tanítási napokat, ill. a
tanítás nélküli napokat.
A tanév rendje
időpont

esemény

2019.09.02. hétfő

a tanév első napja

2020.01.24. péntek

az első félév zárónapja

2020.01.29. szerda

a félévi értesítők kiadásának határideje

2020.06.15. hétfő

a tanév utolsó tanítási napja

Munkanap-áthelyezések
időpont

esemény

2019.12.07. szombat

2019.12. 24-ét dolgozzuk be. Keddi órarend.

2019.12.14. szombat

2019.12.27-ét dolgozzuk be. Pénteki órarend.

Iskolai tanulmányi kirándulás
időpont
2020.05.14. csütörtök

esemény
Iskolai tanulmányi kirándulás (számozott munkanap)

Tanítás nélküli munkanapok
időpont
2019.10.11. péntek

esemény

2019.11.25. hétfő

őszi szakmai nap (a gyerekeknek szünet)
Mezőkövesdi továbbképzés, Bolyai verseny.
pályaorientációs nap

2020.01.31. péntek

félévi értékelő értekezlet (a gyerekeknek szünet)

2020.04.15. szerda
2020.05.29. péntek
2020.06.15. hétfő

tavaszi szakmai nap (a gyerekeknek szünet)
DÖK – gyermeknap
osztályozó értekezlet ( a gyerekeknek szünet)

Szünetek
időpont

esemény

2019.10.28. hétfő – 2019.10.31. csütörtök

őszi szünet

2019.10.25. péntek

az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2019.11.04. hétfő

a szünet utáni első tanítási nap

2019.12.23. hétfő – 2020.01.03. péntek

téli szünet

2019.12.20. péntek

a téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2020.01.06. hétfő

a szünet utáni első tanítási nap

2020.04.09. csütörtök – 2020.04.14. kedd

tavaszi szünet

2020.04.08. szerda

a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2020.04.16. csütörtök

a szünet utáni első nap a gyerekek számára

Szülői értekezletek
Középszer

Tapolca

2019.09.02. hétfő 17.00

2019.09.03. kedd 17.00

tanévkezdő szülői értekezlet az 1-8.

2019.09.02. hétfő 18.00

2019.09.03. kedd 18.00

1. SZM megbeszélése

2019.11.18. hétfő
16.30-18.00

2019.11.19. kedd
16.30 – 18.00

1. fogadóóra

december folyamán osztályonként

8. évfolyam továbbtanulási szülői értekezletet tart

2020.02.03. hétfő
17.00 szülői, 17.45 foó.

2020.02.04. kedd
17.00 szülői, 17.45 foó.

félévi értékelő szülői értekezlet és 2. fogadóóra

2020.02.03. hétfő 16.00

2020.02.04. kedd 16.00

2. SZM megbeszélése

2020.05.04. hétfő
17.00 szülői, 17.45 foó.

2020.05.05. kedd
17.00 szülői, 17.45 foó.

tanév végi szülői értekezlet és 3. fogadóóra
(tarthatnak az osztályok anyák napját)

Nyílt nap az idejáróknak
időpont
2020.04.06. hétfő

Középszer
1-6. osztály 1-2. óra

Tapolca
1-6. osztály 1-2. óra

AKI AHOL LESZ, AZ ALSÓS PÁROK CSERÉLHETNEK!

Nyílt nap az óvodásoknak
időpont
2019.10.25. péntek
2019.12.06. péntek
2019.12.17. kedd
2020.02.19. szerda 1-2. óra
3. óra fórum
2020.02.26. szerda 1-2. óra
3. óra fórum

Középszer
Halloween az ovisoknak az
oviban
Adventi teaház az ovisoknak
Nyílt nap az ovis szülőknek
csak KTNY órákra
Nyílt nap az ovis szülőknek a
leendő 1. osztályos tanítók
megismerése

Tapolca
Halloween az ovisoknak az
oviban
Mikulás az ovisoknak
Nyílt nap az ovis szülőknek
csak KTNY órákra, emelt
matematikára is.
Nyílt nap az ovis szülőknek a
leendő 1. osztályos tanítók
megismerése

Intézményi Tanács megbeszélése
időpont
2020.01.22. szerda 14.00 Középszeren
2020.06.16. kedd 8.00
Középszeren

Idegennyelvi munkaközösség bemutatóórája (Int.tanf. Intézkedési terv alapján)
időpont

2019.11.12. kedd 13.00 óra
K,T

R

Középszer
Csengő-Kocsor Juditcivilizáció 7.a /2. csoportGuy Fawkes’night
feldolgozása
Négyesiné Perényi Zsuzsa
angol nyelvű
természetismeret 3. a
Bujnóczky Tamás angol
nyelvű informatika óra 7.a /1.
csoport

Tapolca
Szécsi Annamária és Varga
Fruzsina állatasszisztált óra 4.
osztály

-

-

Mérési naptár
időpont
2019.10. hó első hetéig (10.04-ig)
2019. 09. /3. hete (09.20-ig)

esemény
Szövegértés az alsó tagozatban 2-4. évf.
Helyesírás az alsó tagozatban 2-4. évf.
Matematika az alsó tagozatban 2-4. évf.
Hangos olvasás a felső tagozatban

2019. 09./ 4. hete (09.23-27-ig)

Matematika és szövegértés kompetencia bemeneti
mérés 5-8. évfolyam

2019.10.10-ig

Az első osztályosok felmérése, tanulási nehézség
kiszűrése (Klábenné+szakszolgálat)
Az érintett első osztályosok létszámának jelentése

2019.10.25. péntek

DIFER
DIFER vizsgálatok elvégzése

2019.11.29-ig (péntek)
2020.01.06-03.31.
2020.01.08 – 04.24 -ig
2020.05.06. szerda 1-2. óra, (tanárcserével)
2020.05.13. szerda
2020.05.20. szerda

2020.05.27. szerda
K,T:

R

Ütemezett OH ellenőrzés a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók érdekében tett intézkedések
vizsgálata
NETFIT mérés, a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálata
Próbanyelvvizsga a ktny. 7. osztályban + partneri
elégedettség mérés
Két tanítási nyelvű osztályok nyelvi mérése OH
Idegennyelvi mérés a nem ktny. osztályokban 6.,8.
évfolyamon OH
Anyanyelvi és matematikai alapkészségek
fejlődésének vizsgálata a 6. 8. évfolyamon (OH
mérés)
Helyi mérés a 7. évfolyamon
Matematika, idegennyelv, anyanyelvi szövegértés
5. évfolyam
Angol szintzáró mérés a ktny. 4. osztályban +
partneri elégedettség mérés

Versenyek
időpont
2019.10.11.
péntek 14.30

esemény
Bolyai megyei matematika vers.
(tanítás nélküli mn.)

helyszín
Középszer u.

2019.11.08.
péntek 14,30
2019.11.21.
csütörtök
15.00

Bolyai megyei anyanyelvi vers
R
13.00-ig
K,T
Bolyai megyei anyanyelvi – er.h.
(K:az alsó+napk. 13,30 órakor hazamegy),

Középszer u.

K

Középszer u.

R

2019.12.03.
Christmas party 13.00-ig
R
kedd
K,T
14-16-ig
2020.02.07.
Bolyai megyei természettudományi vers.
péntek 14,30 13.00-ig
K,T
R

Középszer u.

2020.02.19.
szerda 15,00

Bolyai megyei term.– eredményhirdetés
(K:az alsó+napk. 13,30 órakor hazamegy)
K R

Középszer u

2020.02.21.
péntek 14,00

Zrínyi megyei matematika vers.
13.00-ig

Középszer u.

K,T R

Középszer u.

2020.04.07.
kedd 10,00

Kiselőadás verseny
10.00-ig (1-3 óra)

T

R

Tapolca

Tervezett rövidített munkanapok
időpont

2019.11.08. péntek 14,30

esemény
Az összefogás napja, piknik a tapolcai réten
Mobilitás Hét Közlekedési Világnap
Tapolca: faültetés udvaron
Esőnap: 09.27.
Bolyai megyei anyanyelvi verseny

2019.11.12. kedd 13.00 óra

Idegennyelvi munkaközösség bemutatóórája

2019.11.21. csütörtök 15.00

Bolyai megyei anyanyelvi – er.h.
(K:az alsó+napk. 13,30 órakor hazamegy),

2019.12.03. kedd
14-16-ig
2019.12.07. szombat
december 13. péntek 14-16 óra
2019.12.14. szombat
december 20.
péntek
2020.02. 7.
péntek

Christmas party 13.00-ig

2019.09. 20.
péntek

2020.02.19. szerda 15,00

2020.02.21. péntek 14,00
2020. 04.03. péntek
2020.04.07. kedd 10,00
2020.05.27. szerda
2020.05.29. péntek
2020.06.12. péntek

Luca-napi karácsonyi vásár Középszeren
Iskolai karácsony
Farsang
Tapolca: 15.00-18.00-ig
Középszer: 08.00-13.00-ig
Bolyai megyei természettudományi vers
13.00-ig
Bolyai megyei term.– eredményhirdetés (K:az
alsó+napk. 13,30 órakor hazamegy)
Zrínyi megyei matematika vers.
13.00-ig
Kazinczy színházi előadás (csak Középszer)
Kiselőadás verseny
10.00-ig
Csak Tapolca
OH, intézményi mérések napja.
DÖK nap, gyermeknap
Ballagás

