A 2017/18-as tanév helyi rendje

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek)
Az utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek)

Tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2017. október 30-tól november 3-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6. (hétfő)
Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3. (szerda)
Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 3-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 28. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: 2017. április 4. (szerda)

Az első félév vége: 2018. január 19.
Az első félévi értesítő kiosztásának időpontja: 2018. január 26.

A szülői értekezletek tervezett időpontjai:
2017. augusztus30.: szülői értekezlet az 1. évfolyamon
2017. szeptember 4-8.: szülői értekezletek az alsó tagozaton
2017. szeptember 11-15-ig – szülői értekezletek a felső tagozaton
2017. október 31-ig a 8. osztályosok szüleinek tájékoztató a továbbtanulásról
2018. január 8-12.: félévi szülői értekezletek az alsó a felső tagozat évfolyamain
2018. május 7-11.: szülői értekezletek 1-8. évfolyamokon; anyák napi műsorok osztálykeretben

A szülői munkaközösség értekezleteinek tervezett időpontjai:
2017. szeptember 26.
2018. február 6.
2018. május 15. (kedd)

Kötelező istentiszteletek:
2017. augusztus 31. – tanévnyitó istentisztelet
2017. október 23. – Nemzeti ünnep
2017. december 24. - Karácsony
2018. március 15. – Nemzeti Ünnep
2018. május 13. – Konfirmálás (=csak a felső tagozatosoknak kötelező)
2018. június 3. – BIHart nyitó istentisztelet
2018. június 10. – BIHart záró istentisztelet
2018. június 17. – Ballagás – ünnepi istentisztelet (=csak a felső tagozatosoknak kötelező)
2018. június 21. Tanévzáró kibocsátó istentisztelet

Tanítás nélküli napok időpontjai:
2017. október 9. – nevelőtestületi szakmai nap
2018. január 29. - félévi nevelőtestületi értekezlet
2018. március 10.–tavaszi nevelőtestületi értekezlet
2018. március 16. – áthelyezett munkanap
2018. április 27. – „Szelídek öröksége” döntője
2018. április 30. – áthelyezett munkanap (ledolgozva ápr.21-én)
2018. június 15. – osztályozó értekezlet

Nyílt napok tervezett időpontja tanítványaink szüleinek:
2017. november 14-16.: Nyílt napok az 1. osztályban
2018. február: Nyílt napok a művészeti tanszakokon

2018. március 19-23. Nyílt napok a 2-4. évfolyamokon

Ünnepélyek, megemlékezések, iskolai programok:
2017. augusztus 31. 17:00 . Tanévnyitó istentisztelet
2017. szeptember 25-október 1. - Teremtés Hete (Kertünnep, papírgyűjtés, családi istentisztelet,
Gárdonyi Piac)
2017. október 4. – Állatok Világnapja – házi verseny
2017. október 2-6. – Idősek Hete
2017. október 6. - Aradi vértanúkra emlékezés napja
2017. október 20. - 1956 méter emlékfutás
2017. október 23. – Nemzeti ünnep – Kötelező istentisztelet és fogadalom tétel
2017. október 31. – Reformáció napja
2017. november 12. – Családi istentisztelet
2017. december 3. – Advent első vasárnapja – Családi istentisztelet
2017. december 6. – Mikulás ünnepségek osztálykeretben
2017. december 10. –Advent második vasárnapja
2017. december 17. – Advent harmadik vasárnapja
2017. december 22. –Csendesnap, kibocsátó istentisztelet
2018. január 7. – Családi istentisztelet
2018. január 22. – Magyar Kultúra Napja
2018. január 22-28. – Ökumenikus imahét
2018. február 9. –Farsang az 1-8. osztályokban
2018. február 26. – Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
2018. március 5-9. –Pénz7 programjai
2018. március 15. -Nemzeti ünnep – kötelező istentisztelet
2018. március 22. - Víz világnapja – tematikus programok
2018. március 26-28. – Húsvéti témahét (csendesnap, kibocsátó istentisztelet)
2018. március 25. – Virágvasárnap – családi istentisztelet

2018. április 9-13. - Digitális témahét– tematikus programok
2018. április 11. – Költészet napja
2018. április 15. – Családi istentisztelet
2018. április 16. - Holokauszt áldozatainak emléknap
2018. április 21. - Föld napja –DÖK nap
2018. április 25. – Gárdonyi Zoltán születésnapja
2018. április 23-27. – Fenntarthatósági témahét
2018. április 27. – „Szelídek öröksége” interaktív verseny döntője
2018. május 6. –Anyák napi családi istentisztelet
2018. május 10. – Áldozócsütörtök
2018. május 13. – Konfirmáció (7.o.)
2018. május 18. – Szeretethíd
2018. május 20. – Pünkösd – Református Egység napja
2018. május 22. – Madarak és fák napja – projektnap
2018. június 3-10. –BIHart 2018
2018. június 4. –Összetartozás napja – „Határtalanul!”
2018. június 15. –NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP
2018. június 16. – Ballagás
2018. június 21. 17:00 – Évzáró kibocsátó istentisztelet

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2018. január 9-április 27-ig
(4-8. évfolyam)
Országos Idegen nyelvi mérés: 2018. május 16. (6., és 8. és évfolyam tanulóinak részvételével)
Országos Kompetencia Mérés: 2018. május 23. (6., és 8. és évfolyam tanulóinak részvételével)
Tanulmányi kirándulás:
2017. szeptember
2018. június 11-14. - osztálykirándulások

Áthelyezett munkanap miatt szombati tanítás:
2018. március 10.
2018. április 21.
Az iskolai versenyekről az iskola honlapján és faliújságján tájékoztatjuk a szülőket.

