2014/2015-ös tanév helyi rendje
Első tanítási napja: 2014. szeptember 1. (hétfő)
Utolsó tanítási napja: 2015. június15. (hétfő)
Tanítási napok száma: 181 nap
A szorgalmi idő első fele 2015. január 16.
Az iskolák 2015. január 23-ig értesítik a tanulók szüleit az elért eredményekről.
Ellenőrző naplóval egyeztetése november közepe, április közepe
Tanítási szünetek:
Őszi szünetek: 2014. október 27 – október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014.
október 22.(szerda), első tanítási nap: 2014. november 03. (hétfő).
Téli szünet: 2014. december 22-től 2015. január 02.-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2014. december 19. (péntek) a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 05. (hétfő).
Tavaszi szünet: 2015. április 02-től 2015. április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2015. április 01. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2015. április 08. (szerda).

A tanév helyi rendje, munkaterv:
Kiemelt nevelési feladat: Az iskola épületének, kiemelten a megújult földszinti részének,
állagának megvédése, óvása.
Kiemelt oktatási feladat: Az iskola tanulmányi jó hírének tovább erősítése, a napi oktató
munkával és versenyzéssel.
Kiemelt feladat: A pedagógus életpályával kapcsolatos 8 kompetencia és a hozzá
kapcsolódó indikátorok alkalmazása az óra megfigyelések, óra tartások és értékelések
során.
Tanítás nélküli munkanapok:
1. Október 22.

Őszi továbbképzési nap

2. Január 26.

Félévzáró értekezlet

3. Április 1.

Tavaszi továbbképzési nap

4. Június 12.

DÖK-nap

5. Június 15.

Nevelési értekezlet

A SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK ÉS FOGADÓÓRÁK RENDJE
Szülői értekezletek:
2014. szeptember 2. (kedd) elsősök, szeptember 8. (hétfő) 2-8. évfolyam,
2015. január vége-február eleje
Fogadóórák: október, november, március, április
SZMK-választmányi ülések: szeptember, február
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MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPÉLYEK
Tanévnyitó ünnepség: 2014. szeptember 1. (hétfő) – 4. a és a 4.b osztályok.
Aradi vértanúk emléknapja: 2014. október 6. – osztályközösségek, Iskola Rádió
Az 1956-os forradalom és szabadságharc: 2014. október 21. (kedd) - 8. a+b osztály
Karácsonyi koncert, műsor: 2014. december 18. (csütörtök) – az iskola énekkara, 5.a+b
osztály
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozataink napja: 2015. február 25. - könyvtáros
1848/49-es forradalom és szabadságharc: 2015. március 13. - (6.a+b osztályok)
Holokauszt áldozatainak napja: 2015. április 16. – Iskola Rádió
Nemzeti Összetartozás Napja: 2015. június 4. – nevelőtestület
Ballagás: 2014. június 13. (szombat) - 7. osztályok.
Évzáró: 2014. június 22.(hétfő) – 7. osztályok+énekkar
Egyéb iskolai rendezvények (Projekt napjaink)
-

Szeptember: Nemzetközi Partneri Együttműködések Napja (havi projekt nap)
Október: ÖKO-(környezetvédelem-környezettudatos)-projekt nap
November: Egészségnap (Novemberi projekt nap)
December: Ünnepeink (Karácsonyi koncert, karácsonyi műsor (Projekt nap)
Február: Farsang (alsós+felső), Disco (Projekt nap)
Március: Közlekedési nap=Projekt nap
Április: Természetismereti vetélkedő (Projekt nap)
Május: Tolerancia nap (projekt nap)
Június: Nemzeti összetartozás napja és partneri összefogás napja (Projekt nap kulturális és sport)
Nyitott iskola
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