
5. A nyitva tartás rendje, tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények    

    időpontjai: 

a) A nyitva tartás rendje   

Iskolánk 7 órától 19 óráig tart nyitva.   

Tanórák, tanórán kívüli foglakozások rendje  

 A tanulók a tanítás előtt 7.00–7.30-ig az iskola földszinti zsibongójában 

gyülekezhetnek, tanári felügyelet mellett. 

 A tanulók az iskola épületébe 7.30 órától és 8.00 óráig érkezhetnek.  

 A tanulók a tanítás megkezdése előtt a tantermekben, folyosókon gyülekeznek.  

 A tantermek ajtaját az alsósoknál az ügyeletes tanár, a felsősöknél pedig az érintett 

szaktanár nyitja.  

 A szülők a gyermekeiket a kapuig kísérhetik, és ott várják a tanítás illetve a foglalkozás 

végén.  

 

A tanórák rendje a következő:  

  alsó tagozat felső tagozat 

0. - 7:25 – 8:10 

1. 8:00 - 8:45 8:15 - 9:00 

2. 9:00 - 9:45 9:15 - 10:00 

3. 10:00 - 10:45 10:15 - 11:00 

4. 11:00 - 11:45 11:15 - 12:00 

5. 12:00 - 12:45 12:15 - 13:00 

6. 13:00 - 13:45 13:15 - 14:00 

7. 13:55 – 14:40 14:10 – 14:55 

8. 14:50 – 15:35 15:05 – 15:50 

 

- A tantermeket minden óra, foglalkozás után be kell zárni. A székeket az utolsó óra végén a  

padra kell helyezni.  



- A napközi a tanítási óra befejezésétől 16.00 óráig tart, 16.00-16.30-ig a napközis tanulók 

foglalkozásokon vehetnek részt, 16:30-17:00-ig gyűjtő csoportban felügyeletet biztosítunk 

számukra.  

A napközis csoportok napi- és heti rend szerint működnek.  

A napköziből a következő időpontokban mehetnek haza a szülő előzetes írásbeli kérésére: 

-  ebéd után, a tanulási idő kezdete előtt 14.00 óráig, 

- a tanulási idő után 15.00 órától 

 

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK 

Tanévnyitó szeptember 1. 

Tanévzáró június 22. 

Karácsonyi koncert december 21. 

Ballagás június 17. 

NEMZETI ÜNNEPEK 
1956-os forradalom és szabadságharc október 21. 

1848-as forradalom és szabadságharc március 14. 

RENDEZVÉNYEK 

 
Egészségnap 

 
Egészséghét  (Egészségünkre 

mesterprogram) 

 
április 5. 

 
április  3-5., 13-14. 

 

Művészetek napja május 12. 

Farsang február 17. 

MEGEMLÉKEZÉSEK 

Aradi vértanúk október 6. 

A kommunista diktatúra áldozatai február 24. 

A Holokauszt áldozatai április 14. 

ESEMÉNYEK 

A bemeneti mérés lebonyolítása, 8. évf. 
2022. október 10. – 

október 21. 

A bemeneti mérés lebonyolítása, 6. évf. 
2022. október 24. – 

november 11. 

A bemeneti mérés lebonyolítása 4., 5., 
évf. 

2022. november 14. – 
november 30. 

A kimeneti mérés lebonyolítása 
4., 5., 6., 7., 8. évf. 

2023. március 6. – 
június 9. később 
meghatározott 

ütemezés szerint 

Határtalanul 7. évfolyam április 23-28. 

Nemzeti összetartozás napja június 2. 

 


