
 

1. v. k. p. őszi szünet v. sze. szo. v. sze. (nyílt nap KB) p. munkaszüneti nap h. munkaszüneti nap 1.

2. h. sze. szo. h.
fogadó óra 16.30            

SZM megbeszélés-farsang
cs. v. h. Pénz7 cs. szo. k. leendő 1.o. szülői 2.

3. k. cs. v. k. p. téli szünet vége h. szülői ért. 16.30 k. p. v. sze. 3.

4. sze. p.
okt.6. rádiós 

megemlékezés
h. sze. szo. k. sze. szo. h.

papírgyűjtés hete 

R
cs.

Nemzeti Összetart. 

Napja
4.

5. cs. szo.
Arrabona 

futóverseny
k. cs. v. sze. cs. v. k. p. 5.

6. p. v. sze. p.
Tanulók jelentkezése a 

központi írásbeli felvételi 

vizsgára

h. cs. p. h.
alsós műveltségi 

verseny KB
sze. szo. 6.

7. szo. h. papírgy. hete R cs. szo.
adventi projektnap 

Mikulás-alsó 
k. p. farsang KB szo. k. fényképezés R cs. v. 7.

8. v. k. p. v. sze. szo. v. sze.
fényképezés KB

p. h. 8.

9. h. sze. szo. h. cs. v. h. cs. tavaszi szünet szo. k.
kerékpáros ü. 

verseny
9.

10. k. cs. v. k. p. h. k. p. munkaszüneti nap v. sze. 10.

11. sze. p. h. sze. szo. k. sze. szo. h. cs. DÖK-nap 11.

12. cs. szo. k.
egészségnap-

projektnap
cs. v. sze. cs. v. k. p. ballagás 11.00 12.

13. p. v. sze. p. h. cs. p.
Ünnepi műsor 

11.00
h. munkaszüneti nap sze. szo. 13.

14. szo. h. papírgy. hete KB cs. szo. nevelési értekezlet k. p. farsang R szo. k. tavaszi szünet cs. v. 14.

15. v. k. p. v. sze. szo. v. sze. p. családi nap KB h.
utolsó tan. nap 

tanévzáró
15.

16. h. sze. szo. h. cs. v. h.
Tavaszi nevelési 

értekezlet
cs.

Holokauszt 

megemlékezés
szo. k. 16.

17. k. cs. v. k. p. h. k. p. v. sze. 17.

18. sze. p. h. pályav. szülői ért.  sze. szo.
kp.-i felvételi 

középiskola
k. sze. szo. h. cs. 18.

19. cs. szo. k.
nyílt nap R 1-5.o.

cs. v. sze. cs. v. k. p. 19.

20. p. v. sze. nyílt nap KB p.
karácsonyi 

ünnepség
h. cs. p. h.

Fenntarthatóság témahét 

Papírgyűjtés hete KB
sze.

idegen nyelvi 

mérés
szo. 20.

21. szo. h. cs. szo. k. p. szo. k. cs. v. 21.

22. v. k.
rádiós 

megemlékezés
p. v. sze. Magyar Kultúra napja     szo. v. sze. p. családi nap R h. Győrújbaráti t. 22.

23. h. sze. munkaszüneti nap szo. h. téli szünet cs. pótfelvételi középiskola v. h. Digitális témahét cs. szo. k. 23.

24. k. cs. tökfaragás R v. k.
áthelyezett 

pihenőnap
p. h.

TULIHÉT 

foci+népdaléneklé
k. p. v. sze. 24.

25. sze. p.
pályaorientációs 

nap
h. sze. munkaszüneti nap szo. k.

GO-JÓ           

MANÓ
sze. szo. h. cs. 25.

26. cs. szo. k. cs. munkaszüneti nap v. sz. angol cs. v. k. p. 26.

27. p. v. sze. Tuli-suli 1. KB p.
áthelyezett 

pihenőnap
h.

félévi biz. osztása 

jan.31-ig
cs. német p. h.

fogadó óra+      

SZM ért.
sze.

kompetencia m. 

oszt.kirándulás
szo. 27.

28. szo. h. őszi szünet cs.
Tuli-suli 1. R

szo. k. p. röplabda szo. k. cs. v. 28.

29. v. k. őszi szünet p. v. sze. szo. v. sze. p. h. 29.

30. h. sze. őszi szünet szo. h. téli szünet cs. h. iskolai rajzverseny cs. szo. k. 30.

31. cs. őszi szünet k. téli szünet p. k. (nyílt nap R) v. 31.

AUDI önkéntes nap

szülői KB 1.o.16.30

szeptember március

pótbefizetés R

pótbefizetés KB

április május júniusnovember december januároktóber

2019/2020. tanév

február

szülői KB 2-4.o. R 

16.30


