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Szeptember  

 01.szerda: 

06.hétfő: 

08.szerda:    

Első tanítási nap. 8.30 Tanévnyitó Liturgia és ünnepség. 

17 órától szülői értekezlet 2-4. évf. 

Az Istenszülő születése. 8 órától közös Liturgia az aulában. 

13. hétfő: 16.30 Szülői értekezlet 5. osztály (tanárok bemutatkozása) 

17.00 Szülői értekezlet 6-8. évf. 

14. kedd: 

20. hétfő: 

24. péntek: 

27. hétfő: 

30. csüt: 

A Szent Kereszt felmagasztalása. 8-tól Liturgia az aulában. 

17 órától Szülői Közösség választmányi értekezlete. 

Tanítás nélküli munkanap: Iskola-, egészség- és sportnap. 

16.30 Szülők Akadémiája 

Őszi tanulmányi kirándulás. 

 

Október         

 01. péntek: 

 

04. hétfő: 

06. szerda: 

Iskolánk védőszentje, Szűz Mária oltalmának megünneplése: 8 órától közös Liturgia az aulában 

11-től megemlékezés a Zenei Világnapról iskolarádión keresztül 

7.55 órától megemlékezés az Állatok Világnapjáról (aula) 

10.55-től megemlékezés az aradi vértanúkról (aula) 

07. csüt: 

08. péntek: 

13. szerda: 

18. hétfő: 

20. szerda: 

Őszi tanulmányi kirándulás esőnapja. 

Görög Foci Kupa 

8-13 óra: nyílt nap a 4. évfolyamosok szüleinek. 

16.30 Szülők Akadémiája 

8-12 óra: nyílt nap a 2. és 3. évfolyamosok szüleinek. 

22. péntek:   8.00 iskolai ünnepség az 1956-os forradalom tiszteletére. 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 

 

 ŐSZI SZÜNET október 25 –29. 

 

November      
(01.hétfő: 

02. kedd: 

04. csüt: 

05. péntek: 

08-12: 

08. hétfő: 

 

10. szerda: 

15-19: 

15. hétfő: 

 

(19. péntek: 

22. hétfő: 

 

24. szerda: 

26. péntek: 

 

29. hétfő: 

30. kedd: 

 

December 

01. szerda: 

(03. péntek: 

06. hétfő: 

 

munkaszüneti nap) 

Az őszi szünet utáni első tanítási nap.  

8.00-12.40: nyílt nap az 5-8. évfolyamosok szülei számára. 

14.50-18.00 között felsősöknek DÖK-ös programok 

Görög Napok (regionális versenyek) 

Szent Mihály … ünnepe. 8 –tól közös Liturgia az aulában. 

Délután alsósoknak Márton napi táncház az aulában. 

Lévay labor 8. évf. 

Ruhagyűjtés és játékgyűjtés a rászorulók számára. 

Karácsonyi böjt kezdete. 10.55 elmélkedés az aulában  

1. gyertyagyújtással 

19 órától Rákász Gergely orgonakoncertje) 

15 órától felsős negyedéves értékelés 

16.15-től 18.00-ig fogadóórák 

7.55-től elmélkedés az aulában 2. gyertyagyújtással 

Tanítás nélküli munkanap: továbbképzés (26 - 28) Kecskeméten. Gyerekeknek van  ügyelet  

6.15-17.00 között. 

16.30 Szülők Akadémiája 

7.55-től elmélkedés az aulában 3. gyertyagyújtással 

 

 

1. nyílt nap óvodások és szüleik számára. 

jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgákra) 

Szent Miklós. 8-tól Liturgia az aulában + 4. gyertyagyújtás. 



 

 

09. csüt: 

11. szombat: 

 

13. hétfő: 

 

15. szerda: 

20. hétfő: 

 

21. kedd: 

 

 

 

22. szerda: 

(24. péntek: 

(25-26 

 

Január 

03. hétfő: 

06. csüt: 

13. csüt: 

17. hétfő: 

21. péntek: 

 

 

 

 

 

(22. szom.: 

24. hétfő: 

(30. vas.: 

9.55-től Mikulás műsor az alsósoknak + 5. évf.  

15.30 karácsonyi jótékonysági vásár kezdete 

Szent Anna foganása. Osztályliturgia a kápolnában. 

(Áthelyezett munkanap – dec.24. péntek helyett) 

Tanítás nélküli pályaorientációs nap digitális formában. 6.15-16.15 között ügyelet van. 

16.30 Szülői értekezlet 5-8. évfolyam. Utána 17.30-kor felsős szülők lelki ráhangolódása a 

karácsonyra. 

7.55-kor elmélkedés az aulában 5. gyertyagyújtással 

Betlehemezés az osztálytermekben. 

17 órától 1-4. évf. szülők ráhangolódása a karácsonyra. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap. Karácsonyi lelkinap a tanulók számára 13.35-ig. 

11 órától 6. gyertyagyújtás + karácsonyi műsor 

Utána ebéd/osztálykarácsonyozás. 13.35-kor a tanulók hazamennek, de ügyelet van 17 óráig. 

Téli szünet: december 22 – 31. 

8 órától pedagógusok lelki napja 

Szenteste) 

Karácsony) 

 

 

A téli szünet utáni első tanítási nap. 

Vízkereszt. 8 órától Szent Liturgia az aulában, utána házszentelés. 

8.00-11.00 nyílt nap az 1. évfolyamos tanulóink szülei számára. 

17 órától a Szülői Közösség választmányi értekezlete. 

7.55 Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról az aulában. 

Az első félév vége 

Felsősöknek tanítás 12.00-ig   

(12.30 órától felsős osztályozó értekezlet) 

Alsósoknak tanítás 14.15-ig (Ügyelet 17 óráig!)  

(14. 30-tól alsós osztályozó értekezlet) 

10 órától központi írásbeli felvételik a középiskolákban.) 

16.30 Szülők Akadémiája 

Egyházi ünnep: 3 szent főpap) 
 

31. hétfő: 

 

Február 

02. szerda: 

04. péntek: 

 

07. hétfő: 

10. csüt.: 

 

11. péntek: 

 

15. kedd: 

18. péntek: 

 

 

19. szombat: 

25. péntek: 

(22 – márc.11: 

28. hétfő: 

 

 

Március 

02. szerda: 

04. péntek: 

07-11: 

07. hétfő: 

 

08. kedd: 

17.00 Szülői értekezlet az 1-4. évf. + a 8. évfolyamnak 

 

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony. 8 órától Liturgia és gyertyaszentelés az aulában. 

Tanítás 13.35-ig. Utána a tanulók hazamennek. (Ügyelet 17 óráig!) 

14 órától félévértékelő értekezlet. 

16.00 – 18.00 Fogadóórák: felsős tanárok + hitoktatók+ angolt tanítók  

Tanítás nélküli munkanap: 8.30-tól Diákfarsang 

15.00 felsősök farsangja 

15 órától alsósok farsangja 

14.00 – 17.00 önkéntes véradás 

2. nyílt nap a leendő első osztályosok számára. 

Magyar Parasport Napja: testnevelés órákon érzékenyítés. 

16.10 Terítés a bálra szülői segítséggel. 

(Jelentkezési lapok továbbításának határideje a középfokú iskolákba.) 

18.30 Alapítványi jótékonysági bál 

3. nyílt nap a leendő első osztályosok számára. 

szóbeli felvételi vizsgák a középiskolákban) 

A Nagyböjt kezdete: 10.55-kor nagyböjti elmélkedés. 

16.30 Szülők Akadémiája 

 

 

8 órakor közös szentmise és hamvazás a Mindszenti Római Katolikus Templomban. 

15-16 óráig: 1. iskolakóstolgató foglalkozás 

PÉNZ7 

16.30 – 18.00 fogadóórák tanítóknak (1-4. évfolyam) 

17.00 Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamnak 

7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában. 



09. szerda: 

11. péntek: 

 

14. hétfő: 

(15. kedd: 

17. csüt.: 

18. péntek: 

 

(21. hétfő: 

22. kedd: 

25. péntek: 

(26. szom.: 

 

29. kedd: 

(30.- ápr.1. 

30. – ápr.2. 

 

Április 

(30-1: 

(30-1-2: 

04 – 08: 

Lévay labor 7. évf. 

8.00 iskolai ünnepség az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére. 

15-16 óráig: 2. iskolakóstolgató foglalkozás 

pihenőnap (ledolgozandó márc. 26-án) 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe – munkaszüneti nap) 

7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában. 

15 órától 3. iskolakóstolgató foglalkozás, 

16 órától bemutatók: néptánc, showtánc, judo, cserkészet. 

leendő elsősök jelentkezési határideje) 

A Víz világnapja - tematikus programok. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. 8 órától Liturgia az aulában. 

Tanítás nélküli munkanap (márc. 14. helyett): 8 órától pedagógusok lelki napja.  

Ügyelet van a gyerekeknek 6.15-16.15 között!) 

7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában. 

Felvételi elbeszélgetések a jelentkező óvodásokkal és szüleikkel.) 

„Határtalanul!” – a 7. évfolyamosok kirándulása Erdélybe. 

 

 

Felvételi elbeszélgetések a jelentkező óvodásokkal és szüleikkel.) 

Határtalanul!” – a 7. évfolyamosok kirándulása Erdélybe.) 

Digitális Témahét 

04. hétfő: 

 

 

06. szerda: 

11. hétfő: 

 

 

12. kedd: 

 

 

 

(13. szerda: 

(15. péntek: 

(17 - 18: 

20. szerda: 

21 – 22: 

22. péntek: 

(23. szom. 

25 – 29: 

 

Május 

(1.vasárnap 

 

04. szerda: 

05. csüt.: 

7. szombat: 

 

10. kedd: 

11. szerda: 

12. csüt.: 

16. hétfő: 

18. szerda: 

19. csüt: 

24. kedd: 

25. szerda: 

26. csüt.: 

27. péntek: 

(29. vas.: 

30. hétfő: 

16.10. Alsós munkaértekezlet. 

17.00 Szülői értekezlet az 1-4. évfolyamosoknak 

(1. osztályosok: ¾ éves értékelés kiosztása.) 

7.55-kor nagyböjti elmélkedés az aulában. 

10.55 Költészet napi megemlékezés az aulában. 

14.50 felsős ¾ éves értékelő értekezlet + munkaértekezlet 

16.30 szülői nagyböjti program 

Nagyböjti lelkinap a tanulók számára 13.35-ig. 

(Utána hazamennek, ügyelet 17 óráig!) (A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.) 

14.30-tól közös nagyböjti összdolgozói program.  

Tavaszi szünet: április 13 – 19. 

május 7-én szombaton tanulmányi kirándulással betanítva) 

Nagypéntek - munkaszüneti nap) 

Húsvét) 

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap. 

Leendő elsősök beiratkozása 

A Föld Napja – tematikus programok 

Szent György ünnepe) 

Fenntarthatósági témahét 

 

 

Anyák napja – A munka ünnepe.) 

A következő napokban osztályszintű anyák napi műsorok. 

Országos természettudományi és angol szövegértési mérés a 8. a osztályban 

Országos természettudományi és angol szövegértési mérés a 8. b osztályban 

Gyermekbúcsú /Tanulmányi kirándulások 

(Tanítási nap ápr.13. helyett) 

Madarak és fák Napja. Aulás műsor 7.55 órakor. 

Országos szövegértési és matematika kompetenciamérés a 8. b osztályban 

Országos szövegértési és matematika kompetenciamérés a 8. a osztályban 

16.30-18.30 Fogadóórák 

Országos természettudományi és angol szövegértési mérés a 6. b osztályban 

Országos természettudományi és angol szövegértési mérés a 6. a osztályban 

Országos szövegértési és matematika kompetenciamérés a 6. b osztályban 

Országos szövegértési és matematika kompetenciamérés a 6. a osztályban 

Áldozócsütörtök – 8 órakor Liturgia a Székesegyházban 

Tanítás nélküli munkanap: Gyermeknapi programok. 

Gyermeknap) 

Szülők Akadémiája 



hónap végén 

 

Június 

elején: 

03. péntek: 

 

 

(05.vas.: 

(05-06) 

07-15: 

08. szerda: 

 

10. péntek: 

 

 

 

 

13. hétfő: 

 

 

14. kedd: 

15. szerda: 

 

 

21. kedd: 

(22-24: 

 

Szintfelmérők a 4. évfolyamon 

 

 

Erdei iskola 6. évf. 

8-tól megemlékezés az aulában a Nemzeti Összetartozás Napjáról (osztálytermekben PPT) 

9 órától Tehetségnap 

A tanulók 13.30-kor hazamennek. Utána ügyelet 17 óráig! 14.30 -tól: Pedagógusnapi ünneplés. 

Pedagógusnap) 

Pünkösd) 

Családi életre nevelés projekthét 

8 órakor ballagási próba. 

16.10 Hálaadó Szent Liturgia a ballagó 8. osztályosokért a kápolnában. Utána bankett??? 

Tanítás + ballagási előkészületek. 

(Az 1-4. évf. 13 óráig marad! De 17 óráig van ügyelet.  

A 3-4. évfolyamos énekkarosok szerepelnek, őket csak 16.30-kor lehet hazavinni!)  

13.30 osztályozó értekezlet az alsó tagozaton 

15.00: 8. osztályosok ballagása 

14.30-tól Versenygyőztesek Gálája. 

A többiek hazamennek 13.35-kor. Ügyelet lesz 17 óráig. 

17 órakor Szülői Közösség választmányi értekezlete 

14 órától osztályozó értekezlet az 5-8. évfolyamnak 

Nyári szünet előtti utolsó tanítási nap 

9 órától Jubileumi Hálaadó Szent Liturgia (20 éves az iskola) 

                    Nyári szünet: június 16. – augusztus 31. 

16.30-tól bizonyítványosztás az osztálytermekben 

Beiratkozás a középfokú intézményekbe) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

  

  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


