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Az intézmény nyitva tartása a 2020/2021 tanévi munkaterv alapján

Hivatali ügyek intézése:
 Szorgalmi időben tanulói hivatalos ügyek intézése az általános iskola titkárságán, a
Mosonvár úti épületben történik 745 óra és 1530 óra között.
 Áthelyezett munkanapokon időben tanulói hivatalos ügyek intézése az általános iskola
titkárságán, a Mosonvár úti épületben történik 745 óra és 1530 óra között lehetséges
 Első osztályos beiratkozás idején 800-1700
 Tanítási szünetekben /a nyári szünet kivételével/ a hivatalos ügyek intézése szünetel.
Minden rendezvényünket az iskola hivatalos nyitva tartása alatt szervezzük meg.
1. A tanév helyi rendje
1.1.Szorgalmi idő




2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1.(kedd) és utolsó
tanítási napja 2021. június 15. (kedd)
A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart
A tanítási napok száma: 179 nap

1.2 Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok





Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap
2020. november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. január 4.(hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 7.(szerda).
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A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést – a Nkt, 30§(1.)
bekezdése alapján a nevelési oktatási intézményben is alkalmazni kell.
1.3. Tanítás nélküli munkanapok







Pályaorientációs nap - 2020.11.10.
Belső továbbképzés- 2020. 12. 12. - áthelyezett munkanap
Tantestületi kirándulás -húsvét előtti nagyszerda –2021.03.31.
Szakmai vizsga –2021. 05.14.
Tanulmányi kirándulás-május
DÖK nap- 2021.06.14.

1.4. Az általános iskolai beiratkozás


2021. 04. 15–16.

1.6. Országos mérés, értékelés




2021. 05. 19 Idegen nyelvi mérés
2021. 05. 12 Célnyelvi mérés
2021. 05. 26. Országos kompetenciamérés

1.7. Városi, civil rendezvények










2020. 09. 24. „Folyónap”
2020. 10. 05. „Elfogadás napja”
2020. 10. 19. Pályaválasztási szülői értekezlet a város középiskolái számára
2020. 11. 10. Pályaorientációs nap
2020. 12. 16. „Adventi koncert”
Karácsonyi műsorok („Mosoni karácsony”, Polg. kör)
2021. 04.11. „Költészet napja”
2021. 04. 13.Megyei SNI rajzverseny és kiállítás
2020. 08. 20. Koszorúzás

1.8. Hagyományok, ünnepek, ünnepélyek













2020.10.06.Aradi vértanúk (rádiós megemlékezés)
2020.11.20 „Haller” megemlékezés és koszorúzás
2020.11.22.„Megemlékezés 56” (Iskolai ünnepély)
2020.12. 18. Karácsonyi műsor
2021.02.05. Farsangi bál felső tagozat
2021.02.12. Farsangi bál alsó tagozat
2021.02.23. Kommunista diktatúra áldozatai (rádiós megemlékezés)
2021.03.12.Megemlékezés az 1848. március 15.- i forradalomról
2021.04. 23. Holokauszt áldozatai (rádiós megemlékezés)
2021.06.02.Haller gála
2020.06.04. Nemzeti összetartozás napja (rádiós megemlékezés)
2021.06. 15. Ballagás
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