
Főbb időpontok a 2015-2016. tanévben  

2015. szeptember 1. (kedd)   az első tanítási nap  

2015. október 3. (szombat) nemzetiségi hagyományaink – a 4. osztály fellépése a 
szüreti rendezvényen, a pincesoron 

2015. október 6. (kedd)  megemlékezés az aradi vértanúkról 

2015. október 9-ig   DIFER – 1. osztályok 

2015. október 13. (kedd)  papírgyűjtés – mérés  

2015. október 22. (csütörtök)  az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, 
iskolai ünnepély 

2015. október 23. (péntek)  nemzeti ünnep 

2015. okt. 26 - 2015. okt. 30.  őszi szünet, benne: őszi nevelési értekezlet 
(hétfő-péntek) 

2015. november 2. (hétfő)  az őszi szünet utáni első tanítási nap  

2015. november 9-15.  Áprily-hét 
(hétfő-vasárnap) 

2015. november 11. (szerda)  Márton-nap 

2015. november 13. (péntek) Áprily-nap – 1. tanítás nélküli munkanap 

2015. november 14. (szombat) Áprily Lajos születésnapja – Áprily-estély 

2014. november 24-26. között nyílt nap, fogadóóra (1-1 nap) 

(kedd-csütörtök) 

2015. december 12. (szombat) munkanap (december 24. csütörtök pihenőnap helyett), 
sváb hagyományaink 

2015. december 14. (hétfő)  Adventi koncert 

2015. december 18. (péntek)  a téli szünet előtti utolsó tanítási nap, 
     a nemzetiségek napja, iskolai karácsony, 

2015. dec. 21-dec. 31.  téli szünet 

2016. január 4. (hétfő)  a téli szünet utáni első tanítási nap  

2016. január 6. és 2016. június 1. NETFIT felmérések 

2016. január 22. (péntek)  a tanítási év első félévének vége 

2016. január 28. (csütörtök) értesítés a tanuló első félévben elért tanulmányi 
eredményeiről 

2016. január 29. (péntek)   a Zoller-díj átadása 



2016. február 1. (hétfő)  félévi nevelési értekezlet – 2. tanítás nélküli munkanap 

2016. február 5. (péntek)  farsang 

2016. március 5. (szombat)   munkanap (március 14. hétfő pihenőnap helyett), 
   igény esetén ügyeletet biztosítunk  

2016. március 14. (hétfő) pihenőnap, helyette május 28-án jövünk iskolába 
(gyermeknap); március 5-én, igény esetén felügyeletet 
biztosítunk  

2016. március 23. (szerda)  a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

2016. márc. 24-márc. 29.   tavaszi szünet 
(csütörtök-kedd) 

2016. március 28.   húsvét hétfő 

2016. márc. 30., 31. és április 1. a tavaszi szünet meghosszabbítása (szerda, csütörtök, 
péntek) 
3.,4.,5. tanítás nélküli munkanap, benne: tavaszi 
nevelési értekezlet 

2016. április 12-14. között  nyílt nap, fogadóóra (1-1 nap) 
(kedd-csütörtök) 

2016. április 15. (péntek)  Furulyatalálkozó 

2016. május 15. (hétfő)  Pünkösd 

2016. május 18. (szerda)  idegen nyelvi mérés 

2016. május 25. (szerda)  kompetenciamérés 

2016. május 28. (szombat)  gyermeknap 

2016. május 30.(hétfő)  tanévzáró hangverseny 

2016. május 31. (kedd)  zenei meghallgatás 

2016. június 3. (péntek)  Térfoglaló(k) 

2016. június második hete  osztálykirándulások, erdei iskolák 

2016. június 13-15.   papírgyűjtés 
(hétfő-szerda) 

2016. június 15. (szerda)   utolsó tanítási nap 

2016. június 18. (szombat) 10 óra ballagás és tanévzáró 

2016. június 27-július 1.  tánctábor  

2016. július     Vi-Pa - tábor  

 


