A 2015-16-os tanév hivatalos rendje
1) A tanév 181 számozott tanítási és 5 számozatlan, szabadon felhasználható tanítás nélküli
munkanapból áll.
2) Első tanítási nap 2015. szeptember 1. (kedd), utolsó 2016. június 15. (szerda).
Első félév vége 2016. január 22. (péntek). Félévi értesítők kiosztása 2016. január 29-ig (péntek).
3) Szünetek:
Őszi szünet: 2015. október 26-tól (hétfő) október 30-ig (péntek) tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).
Téli szünet: 2015. december 21-től (hétfő) 2015. december 31-ig (csütörtök) tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő).
Tavaszi szünet: 2016. március 24-tól (csütörtök) 2016. március 29-ig (kedd) tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda).
4) Ünnepek, átszervezések:
2015. október 23. (péntek)
2015. november 1. (vasárnap)
2015. december 24. (csütörtök)
december 12-én (szombat) ledolgozva
2016. január 1. (péntek)
2016. március 15. (kedd)
március 14. (hétfő) március 5. (szombat) ledolgozva
2016. március 27-28. (vasárnap, hétfő) Húsvét
2016. május 1. (vasárnap)
2016. május 15-16. (vasárnap, hétfő) Pünkösd
5) Szövegértés és matematika kompetencia mérés: 2016. május 25. (szerda) 6. és 8. évfolyam
Nyelvi mérés: 2016. május 18. (szerda) 6. és 8. évfolyam
Értékelések:
negyedéves értékelés:
november 23.
háromnegyed éves értékelés: április 11.
Tanítás nélküli munkanapok:
Szülői értekezletek:
december 12. (szombat). Nevelési értekezlet
szeptember 1., 17h
1. osztályok
február 12.
Farsang
h
szeptember 7., 17
felső tagozat
október 9.
Kirándulás (alsó),
h
szeptember 8., 17
alsó tagozat
Sportnap (felső)
február 8., 17h
felső tagozat
május 26.
Kirándulás (felső),
h
február 9., 17
alsó tagozat
Sportnap (alsó)
június 15.
Ballagás
Fogadó órák:
október 12., 17h
Értekezletek:
január 11., 17h
félévi osztályozók:
január 25., 14h felsős
március 21., 17h
január 26., 16h alsós
május 9., 17h
félévi értekezlet:
február 1., 14h
év végi osztályozók:
évzáró értekezlet:

június 15., 8h alsós
június 16. 8hfelsős
június 22, 9h (szerda)

Egyéb szülői kapcsolattartás:
Nyílt nap: november 19. (csütörtök)
Évzáró ünnepély: június 22. (szerda)

