Tanév rendje 2018/19
A Szent István Katolikus Általános
Iskola
2018/2019-es
tanévének
rendje
2018
augusztus 24. Alakuló értekezlet
augusztus 27-28. Lelkigyakorlat Bükkszentkereszten
augusztus 29. Egyházmegyei Veni Sancte, Eger, Bazilika
augusztus 30. Tanévnyitó
balesetvédelmi előadás

értekezlet.

Munkavédelmi-

szeptember 1. 8.00: tanévnyitó ünnepség az iskola udvarán,
első tanítási nap
szeptember 9.: 16.00: Veni Sancte Szentmise a Jézus Szíve
plébánia templomban
szeptember 1-2. hete – szülői értekezletek osztályonként
szeptember 15. – szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés
tanmenetek, éves munkatervek bemutatása
szeptember 18. reggel osztálymise 8.a
szeptember 22. Családi nap, EFOP Hagyományőrző nap
szeptember 24.: Szent Gellért ünnepe – megemlékezés
osztályfőnöki órán
szeptember 25.: reggel osztálymise 8.b
október 2. osztálymise 7.a
október 5. Megemlékezés az aradi vértanúkról stúdión keresztül
október 8. Magyarok Nagyasszonya – Az iskola védőszentjének
ünnepe – közös szentmise a Jézus Szíve templomban. Filmvetítés
vagy Színdarab a Közösségi Házban
október 12. Első osztályosok felmérése
október 13. Nevelési értekezlet,

Országos

mérések

eredményeinek értékelése, Lemorzsolódás
október 15. Iskolaszék gyűlése
október 16.. reggel osztálymise 7.b
október 19. 8.00 Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulóján
október 26-28. Sarud Lelkigyakorlat a bérmálkozók számára.
Pályaorientációs nap.
október 31-ig Az iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről
október 26-tól – november 5-ig őszi szünet (utolsó tanítási
nap október 26. péntek, első november 5. hétfő.)
november hónapban óralátogatások
november 6.reggel osztálymise 6.a
november 13. reggel osztálymise 6.b
november 15. 17.00 Pályaválasztási

szülői

értekezlet

a

8.osztályos tanulók szülei számára
november 20. reggel osztálymise 6.c
november 24. Jótékonysági bál
november 27. reggel osztálymise 5.a
december 3. 8:00.: Első adventi gyertyagyújtás
december 4. reggel osztálymise 5.b
december 6. Szent Miklós ünnepe
december 7. központi írásbeli felvételi jelentkezés; Mikulás
bál
december 10. 8.00 Adventi gyertyagyújtás (2.)
december 12. reggel: osztálymise 4.a
december 15. munkanap, Pedagógus lelkinap
december 17. 8.00 Adventi gyertyagyújtás (3.)
december Karácsonyi koncert
december – „Óvodavárás”
december 20.: Iskolai lelkinap,
december 21. Karácsonyi ünnepség az iskolában. Utolsó tanítási
nap a szünet előtt.
december 21. – január 3. – Téli szünet (utolsó tanítási nap
21. péntek – első január 3. csütörtök)

2019
január 6. Vízkereszt
január 7. házszentelés az iskolában
január 8. reggel: osztálymise 4.b
január 9. és április 26. között NETFIT mérés. A mérés
eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019.
május 31-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.
január 15. reggel osztálymise 3.a
január 19. központi írásbeli felvételi
január 22. reggel osztálymise 3.b
január 25.: Első félév vége, értesítők és szülők tájékoztatása
február 1-ig,
január 28. félévi értekezlet
február eleje: szülői értekezletek osztályonként.
február 5. reggel osztálymise 8.a
február 12. reggel osztálymise 8.b
február 18. középiskolai felvételi lapok feladása
február 19. reggel osztálymise 7.a
február 22. 16:00: Alsós farsangi bál
február 25- március 1. „Pénz7” Pénzügyi témahét
február 26. reggel osztálymise 7.b
február 28. Farsangi kupa
március 1. 16:00: Felsős farsangi bál
március 6. Hamvazószerda reggel közös mise a Jézus Szíve
templomban
március 12. reggel osztálymise 6.a
március 14.: Iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére
március Nagyböjti pedagógus lelkinap (EFOP katolikus
találkozó)
március óvoda várás
március 18-22. Fenntarthatósági témahét
március 19. reggel osztálymise 6.b
március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony – Teremtésvédelmi nap

március 26. reggel osztálymise 6.c
március 28 – Nyílt nap, órák látogathatók, szülői értekezlet
leendő elsősök szüleinek (EFOP közösségi fórum) (VÁLTOZÁS!)
április
április
április
április
április
április
április
április
április
április

2. reggel osztálymise 5.a
3-9. Határtalanul kirándulás a hetedikeseknek
8-12. Digitális témahét
11-12.: Beiratkozás leendő elsősöknek
9. reggel osztálymise 5.b
13. Városi keresztút
16. Iskolai lelkinap
17. – április 24. tavaszi szünet (utolsó tanítási nap
17. szerda – első nap április 24 szerda)
30. reggel osztálymise 4.a

április Bérmálkozás
május első hete Anyák napja
május? Elsőáldozás
május 7. reggel osztálymise 4.b
május 14. reggel osztálymise 3.a
május 21. reggel osztálymise 3.b
május 22.célnyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon
május 23. iskolai papírgyűjtés – Teremtésvédelmi nap
május 29. országos kompetenciamérés:6 – 8. évfolyam anyanyelv
és matematika alapkészségek mérése.
június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
június 10.: Sipos Ferenc emlékverseny
június 11?.: Egyházmegyei iskolanap TE DEUM
június 12?: DÖK nap
június 15. szombat du. 16.00 Ballagás
június 20. Tanévzáró értekezlet
június 21?. tanévzáró szentmise, TE DEUM – az időpontról
tájékoztatás később!
Mezőkövesd, 2018. szeptember 1.
Nyeste István

igazgató

Tanév rendje 2017/2018
A Szent István Katolikus Általános
Iskola
2017/2018-as
tanévének
rendje
2017
augusztus 26. Egyházmegyei Veni Sancte, Eger, Bazilika
augusztus 28. Alakuló értekezlet
augusztus 29. Lelkigyakorlat a Fényi Gyula Jezsuita
Gimnáziumban
augusztus
30.
Tanévnyitó
értekezlet.
Munkavédelmi
balesetvédelmi előadás
szeptember 1. 8.00: tanévnyitó ünnepség az iskola udvarán,
első tanítási nap
szeptember 3.: 16.00: Veni Sancte Szentmise a Jézus Szíve
plébánia templomban
szeptember 1-2. hete – szülői értekezletek osztályonként
szeptember 12. reggel osztálymise 8.a
szeptember 15. – szakkörökbe, sportkörökbe

jelentkezés

tanmenetek, éves munkatervek bemutatása
szeptember 19.: osztálymise 8.b
szeptember 23. Családi nap, EFOP Hagyományőrző nap
szeptember 26. osztálymise 7.a; Szent Gellért ünnepe –
megemlékezés osztályfőnöki órán
október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról stúdión keresztül

október 9. Magyarok Nagyasszonya – Az iskola védőszentjének
ünnepe – közös szentmise a Jézus Szíve templomban. Filmvetítés
vagy Színdarab a Közösségi Házban
október 10. Első osztályosok felmérése
október 17.. reggel osztálymise 7.b
október 20. 8.00 Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulóján
október 24. reggel osztálymise 6.a
október 25. reggel osztálymise 6.b
október 31-ig Az iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről
október 30-tól – november 3-ig őszi szünet (utolsó tanítási
nap október 27. péntek, első november 6. hétfő.)
november hónapban óralátogatások
november hónapban Bérmálkozók lelkigyakorlat Sarud
november 7. reggel osztálymise 6.b
november 14. reggel osztálymise 5.a
november 16. 17.00 Pályaválasztási
8.osztályos tanulók szülei számára.

szülői

értekezlet

a

november 21. reggel osztálymise 5.b
november 28. reggel osztálymise 5.c
december 4. 8:00.: Első adventi gyertyagyújtás
december 5. reggel osztálymise 4.a
december 6. Szent Miklós ünnepe
december 8. – központi írásbeli felvételi jelentkezés Mikulás
bál
december 9. Pedagógus lelkinap (Katolikus találkozó EFOP)
december 11. 8.00 Adventi gyertyagyújtás (2.)
december 12. reggel: osztálymise 4.b
december 18. reggel: Adventi gyertyagyújtás (3.)
december Karácsonyi koncert
december – „Óvodavárás”
december 21.: Iskolai lelkinap,
december 22. Karácsonyi ünnepség az iskolában. Utolsó tanítási
nap a szünet előtt.

december 27. – január 2. – Téli szünet (utolsó tanítási nap
22. péntek – első január 3. szerda)

2018
január 8. Vízkereszt, házszentelés
január 9. és április 27. között NETFIT mérés. A mérés
eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018.
június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.
január 16. reggel osztálymise 3.b
január 20-án központi írásbeli felvételi
január 24. félévi értekezlet
január 23. reggel osztálymise 8.a
január 26.: Első félév vége
január vége – február eleje:
osztályonként.
január 30. reggel osztálymise 8.b

szülői

értekezletek

február 2.: szülők tájékoztatása a félévi eredményekről
február 2. 16:00: Alsós farsangi bál
február 6. reggel osztálymise 7.a
február 8. Farsangi kupa
február 9. 16:00: Felsős farsangi bál
február 14. Hamvazószerda reggel közös mise a Jézus Szíve
templomban
február 19. középiskolai felvételi lapok feladása
február 20. reggel osztálymise 7.b
február 27. reggel osztálymise 6.a
március Nagyböjti pedagógus lelkinap (EFOP katolikus
találkozó)
március óvoda várás
március 6. reggel osztálymise 6.b
március 13. reggel osztálymise 5.a
március 14.: Iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére
március 20. reggel osztálymise 5.b
március 24. Városi keresztút

március 26. Teremtésvédelmi nap
március 27. Tanítási nap – gyónási lehetőséggel beosztás
szerint
március 29. – április 3. tavaszi szünet (utolsó tanítási nap
március 28. szerda – első nap április 4 szerda)
április 9-13. Digitális témahét alsósoknál
április 10. reggel osztálymise 5.c
április 17. reggel osztálymise 4.a
április 19.? – Nyílt nap, órák látogathatók, szülői értekezlet
leendő elsősök szüleinek (EFOP közösségi fórum)
április 13-18.: Tavaszi szünet (utolsó tanítási nap 12. szerda
– első nap 19. szerda)
április 24. reggel osztálymise 4.b
április: Beiratkozás leendő elsősöknek
április 25-30. Határtalanul program a 7.osztályosoknak

május első hete Anyák napja
május: Elsőáldozás
május: Bérmálkozás 8. osztály
május 8. reggel osztálymise 3.a
május 15. reggel osztálymise 3. b
május 16. célnyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon
május 22. reggel osztálymise 2.a
május 23. országos kompetenciamérés:6 – 8. évfolyam anyanyelv
és matematika alapkészségek mérése.
május 24. iskolai papírgyűjtés – Teremtésvédelmi nap
május 29. reggel osztálymise 2.b
május – június: úszásoktatás a II. osztályban
június
június
június
június
június
június

4. Nemzeti Összetartozás Napja
10. Szívbúcsú
11.: Sipos Ferenc emlékverseny
12.: Egyházmegyei iskolanap TE DEUM
13.: DÖK nap
16. szombat du. 16.00 Ballagás

június 20. Tanévzáró értekezlet
június 21. csütörtök: tanévzáró szentmise, TE DEUM – az
időpontról tájékoztatás később!
Mezőkövesd, 2017. szeptember 1.
Nyeste István
igazgató

Tanév rendje 2016/17
A Szent István Katolikus Általános
Iskola
2016/2017-es
tanévének
rendje
2016
augusztus 22-23. alakuló értekezlet, lelki kirándulás
Pannonhalmára, a magyar oktatás bölcsőjéhez
augusztus 25. Egyházmegyei iskolanap (Veni Sancte)
augusztus 26. Tanévnyitó értekezlet
szeptember 1. 8.00: tanévnyitó ünnepség az iskola udvarán,
első tanítási nap
szeptember 4.: 16.00: Veni Sancte Szentmise a Jézus Szíve
plébánia templomban
szeptember 1-2. hete – szülői értekezletek osztályonként
szeptember 13. reggel osztálymise 8.a
szeptember 15. – szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés
tanmenetek, éves munkatervek bemutatása
szeptember 16-17: KATTÁRS Katolikus Társadalmi Napok Budapest
szeptember 20 – 24 Szent Gellért ünnepe – megemlékezés

osztályfőnöki órán
szeptember 20.: osztálymise 8.b
szeptember 24. Családi nap
szeptember 27. osztálymise 7.a
október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról stúdión keresztül
október 7. Magyarok Nagyasszonya – Az iskola védőszentjének
ünnepe – közös szentmise a Jézus Szíve templomban. 25 éves
ünnepség sorozat kezdete, Ünnepség a Közösségi Házban
október 10. Első osztályosok felmérése
október 11.. reggel osztálymise 7.b
október 15. munkanap – Lelkinap
október 18. reggel osztálymise 6.a
október 21. 8.00 Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulóján
október 25. reggel osztálymise 6.b
október 31-ig Az iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről
november 2-tól – november 4-ig őszi szünet (utolsó tanítási
nap október 28 péntek, első november 7 hétfő.)
november 8. reggel osztálymise 5.a
november 11. – 17.00 Pályaválasztási szülői értekezlet a
8.osztályos tanulók szülei számára.
november 15. reggel osztálymise 5.b
november
november
november
november

19 Jótékonysági bál
22 reggel osztálymise 4.a
28. 8:00.: Első adventi gyertyagyújtás
29 reggel osztálymise 4.a

december
december
december
december
december
december
december
december

5. reggel: Adventi gyertyagyújtás
6. reggel: osztálymise 4.c – Szent Miklós ünnepe
9. – központi írásbeli felvételi jelentkezés
12. 8.00 Adventi gyertyagyújtás
13. reggel: osztálymise 3.a
17. Nevelési értekezlet. Pedagógus lelkinap
19. reggel: Adventi gyertyagyújtás
– „Óvodavárás”

december 20.: Iskolai lelkinap,
december 21. Karácsonyi ünnepség az iskolában. Utolsó tanítási
nap a szünet előtt.
december 22. – január 2. – Téli szünet (utolsó tanítási nap
21. szerda – első január 3. kedd)

2017
január 6. Vízkereszt, közös szentmise a templomban
január 9. és április 30. között NETFIT mérés. A mérés
eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017.
június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.
január 17.. reggel osztálymise 3.b
január 20.: Első félév vége
január 21-án központi írásbeli felvételi
január 23. félévi értekezlet
január 24. reggel osztálymise 8.a
január 27-ig szülők tájékoztatása
január vége – február eleje: szülői
osztályonként.
január 31. reggel osztálymise 8.b

értekezletek

február 7. reggel osztálymise 7.a
február 14. reggel osztálymise 7.b
február 15. középiskolai felvételi lapok feladása
február 17. 16:00: Alsós farsangi bál
február 21. reggel osztálymise 6.a
február 23.: Farsangi kupa
február 24. 16:00: Felsős farsangi bál
március 1. Hamvazószerda, közös Szentmise a Jézus Szíve
templomban
március Nagyböjti pedagógus lelkinap
március 7. reggel osztálymise 6.b
március 14. reggel osztálymise 5.a
március 14.: Iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére
március 21. reggel osztálymise 5.b

március 28. reggel osztálymise 4.a
március 31.: Tornabemutató
április 4. reggel osztálymise 4.b
április 6.? Nyílt nap, órák látogatása a honlapon közzétett
órarend szerint
április 12. Nagyböjti lelkinap tanulóinknak
április 13-18.: Tavaszi szünet (utolsó tanítási nap 12. szerda
– első nap 19. szerda)
április 25. reggel osztálymise 4.c
április: Beiratkozás leendő elsősöknek
május első hete Anyák napja
május: Elsőáldozás
május: Bérmálkozás 8. osztály
május 2. reggel osztálymise 3.a
május 9. reggel osztálymise 3. b
május 16. reggel osztálymise 2.a
május 17. célnyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon
május 23. reggel osztálymise 2.b
május 24. országos kompetenciamérés:6 – 8. évfolyam anyanyelv
és matematika alapkészségek mérése.
május 25. iskolai papírgyűjtés
május – június: úszásoktatás a II. osztályban
június 2. Nemzeti Összetartozás Napja
június 4-5.: Pünkösd
június 12.: Sipos Ferenc emlékverseny
június 13. Egyházmegyei iskolanap TE DEUM
június 14. DÖK nap
június 17. szombat de. 10.00 Ballagás
június 19. Tanévzáró értekezlet
június 22. csütörtök 18.00 tanévzáró szentmise, TE DEUM
(módosult!)
június 22-25 Iskolai kirándulás Medjugore ?
Mezőkövesd, 2016. szeptember 1.

Nyeste István
igazgató

Tanév rendje 2015/2016
A Szent István Katolikus Általános
Iskola
2015/2016-os
tanévének
rendje
augusztus 19. alakuló értekezlet, lelki indíttatás
augusztus 25. Egyházmegyei iskolanap
augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet
szeptember 1. Veni Sancte 8.00 – tanévnyitó szentmise a Jézus
Szíve templomban
szeptember 1-2. hete – szülői értekezletek osztályonként
szeptember 15. – szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés
tanmenetek, éves munkatervek bemutatása
szeptember 15. reggel osztálymise 8.a
szeptember 22 – 24-én Szent Gellért ünnepe – megemlékezés
osztályfőnöki órán
szeptember 22.: osztálymise 8.b
szeptember 29. osztálymise 7.a
október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról stúdión keresztül
október 8. Magyarok Nagyasszonya– Az iskola védőszentjének
ünnepe – közös szentmise. Jézus Szíve templomban
október 8. Kulturális program Szini előadás a Közösségi Házban
október 9. Első osztályosok felmérése
október 13.. reggel osztálymise 7.b
október 20. reggel osztálymise 6.a
október 22. 8.00 Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és

szabadságharc 59. évfordulóján
október 30-ig Az iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről
október 26-tól – október 30-ig őszi szünet (utolsó tanítási
nap 22 csütörtök, első november 2 hétfő.)
november 3. reggel osztálymise 6.b
november 10. reggel osztálymise 5.a
november 12. – 17.00 Pályaválasztási szülői értekezlet a
8.osztályos tanulók szülei számára.
november 14.: Jótékonysági bál
november 17. reggel osztálymise 5.b
november 24 reggel osztálymise 4.a
november 30.: Első adventi gyertyagyújtás
december 1. reggel osztálymise 4.b
december 4. – Iskolai Mikulási ünnepség
december (11?): Nevelési értekezlet. Pedagógus lelkinap
december 9. reggel osztálymise 3.a
december 11. – központi írásbeli felvételi jelentkezés
december – „Óvodavárás”
december 12. szombat – Iskolai lelkinap,
december 18. Karácsonyi ünnepség az iskolában. Utolsó tanítási
nap a szünet előtt.
december 19. – január 3. – Téli szünet (utolsó tanítási nap
18. péntek – első január 4. hétfő)
január 6. Vízkereszt, közös szentmise a templomban
január 12.. reggel osztálymise 3.b
január 19.. reggel osztálymise 3.c
január 22.: Első félév vége
január 25. félévi értekezlet
január 29-ig szülők tájékoztatása
január 16-án központi írásbeli felvételi (munkanap)
január vége – február eleje: szülői értekezletek
osztályonként.
január 26. reggel osztálymise 8.a
január 29.: alsós farsangi bál

február 2. reggel osztálymise 8.b
február 4. farsangi kupa
február 5. felsős farsangi bál
február 10. Hamvazószerda, közös Szentmise a Jézus Szíve
templomban
február 12. középiskolai felvételi lapok feladása
február 16. reggel osztálymise 7.a
február 23. reggel osztálymise 7.b
március 1. reggel osztálymise 6.a
március 5.: Nagyböjti pedagógus lelkinap (munkanap)
március 11.: Iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére
március 22. reggel osztálymise 6.b
március 23. Nagyböjti lelkinap tanulóinknak
március 24-29.: Tavaszi szünet (első tanítási nap: március 30.
szerda)
április 5. reggel osztálymise 5.a
április 7. Nyílt nap, órák látogatása a honlapon közzétett
órarend szerint
április 8. Szülői értekezlet leendő elsősök szüleinek
április 12. reggel osztálymise 5.b
április 14-15. Beiratkozás leendő elsősöknek
április 19. reggel osztálymise 4.a
április 24.: Bérmálkozás 8. osztály
április 26. reggel osztálymise 4.b
április – május szülői értekezlet – meghívott előadó előadása
május 1. hete Anyák napja
május 3. reggel osztálymise 3.a
május 5-től: Határontúl! kiránydulás hetedikeseknek
május 10. reggel osztálymise 3. b
május 17. reggel osztálymise 3.c
május 18. angol, német idegennyelvi mérés
május 22. Elsőáldozás
május 24. reggel osztálymise 2.a
május 25. országos kompetenciamérés:6 – 8. évfolyam anyanyelv

és matematika alapkészségek mérése.
május 26. iskolai papírgyűjtés
május 31. reggel osztálymise 2.b
május – június: úszásoktatás a II. osztályban
június
június
június
június
június
június
június

3. Nemzeti Összetartozás napja
5.: Jézus Szíve búcsú
6.: Sipos Ferenc emlékverseny
13. DÖK nap
16. Egyházmegyei iskolanap
18. szombat de. 11.00 Ballagás
19. 16.00 tanévzáró szentmise, TE DEUM

Mezőkövesd, 2015. szeptember 1.
Nyeste István
igazgató

Tanév rendje 2014/2015
A Szent István Katolikus Általános
Iskola
2014/2015-ös
tanévének
rendje
Az elsőáldozás időpontja: 2015. május 17.! Elnézést a korábbi
téves adatközlésért!
augusztus 25.
augusztus 26.
augusztus 28.
szeptember 7.

alakuló értekezlet, lelki indíttatás
Egyházmegyei iskolanap
Tanévnyitó értekezlet
Veni Sancte 16. 00– tanévnyitó szentmise a Jézus

Szíve templomban
szeptember 2-3. hete – szülői értekezletek osztályonként
szeptember 15. – szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés
tanmenetek, éves munkatervek bemutatása
szeptember 16. reggel osztálymise 8.a
szeptember 23 – 24-én Szent Gellért ünnepe – megemlékezés
osztályfőnöki órán, osztálymisén 8.b
szeptember 30. osztálymise 7.a
október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról stúdión keresztül
október 8. Magyarok Nagyasszonya– Az iskola védőszentjének
ünnepe – közös szentmise. Jézus Szíve templomban
október 8. Kulturális program Szini előadás a Közösségi Házban
október 11. Első osztályosok felmérése
október 14.. reggel osztálymise 7.b
október 18. munkanap a szombat (pénteki órarend)
október 21. reggel osztálymise 6.a
október 22. 8.00 Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és
szabadságharc 58. évfordulóján
október 31-ig Az iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről
október 27-től. – október 31-ig őszi szünet (utolsó tanítási
nap 22 szerda, első november 3 hétfő.)
november – Pályaválasztási szülői értekezlet a 8.osztályos
tanulók szülei számára.
november 4. reggel osztálymise 6.b
november 11. reggel osztálymise 5.a
november 18. reggel osztálymise 5.b
november 25 reggel osztálymise 4.a
december
december
december
december
december
december
december

2. reggel osztálymise 4.b
5. – Iskolai Mikulási ünnepség
Nevelési értekezlet. Pedagógus lelkinap
9. reggel osztálymise 3.a
10. – központi írásbeli felvételi jelentkezés
– „Óvodavárás”
13. szombat? – Iskolai lelkinap,

december 16. reggel osztálymise 3.b
december 19. Karácsonyi ünnepség az iskolában. Utolsó tanítási
nap a szünet előtt.
december 22. – január 2. – Téli szünet (utolsó tanítási nap
19. péntek – első január 5. hétfő)
január
január
január
január
január
január
január
január

6. Vízkereszt közös szentmise a templomban
13. reggel osztálymise 8.a
16. I. félév vége. Félévi értekezlet (január 26-án)
23-ig szülők tájékoztatása
17-én központi írásbeli felvételi (munkanap)
4. hete – szülői értekezletek osztályonként.
20. reggel osztálymise 8.b
27. reggel osztálymise 7.a

február 3. reggel osztálymise 7.b
február 6. alsós Farsangi bál
február 10. reggel osztálymise 6.a
február 12. farsangi kupa
február 13. felsős Farsangi bál
február 13. középiskolai felvételi lapok feladása
február 18. hamvazószerda reggel mise a Jézus Szíve templomban
február 24. reggel osztálymise 6.b
március 10. reggel osztálymise 5.a
március 14. – Iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére
március 17. reggel osztálymise 5.b
március 21. Pedagógus lelkinap, Sarud
március 24. reggel osztálymise 4.a
március 25. Nagyböjti lelkinap tanulóinknak
március 26. Nyílt nap, órák látogatása a honlapon közzétett
órarend szerint
március 31. reggel osztálymise 4.b
április 2. – április 7. – tavaszi szünet (utolsó nap 1. – első
április.8 szerda)
április 7. – április 13. Határtalanul kirándulás Erdélyben a

7. osztályosoknak
április 10. Szülői értekezlet leendő elsősök szüleinek
április 14. reggel osztálymise 3.a
április 16-17. Beiratkozás leendő elsősöknek
április 21. reggel osztálymise 3.b
április 28. reggel osztálymise 2.a
április 26.. Bérmálkozás 8.oszt
április – május szülői értekezlet – meghívott előadó előadása
május – 1. hete Anyák napja
május 5. reggel osztálymise 2.b
május 12. reggel osztálymise 2.c
május 17. Elsőáldozás
május 27. országos kompetenciamérés:6 – 8. évfolyam anyanyelv
és matematika alapkészségek mérése.
május 28. iskolai papírgyűjtés
május-26 – június 5-ig – úszásoktatás a II. osztályban és azt
V. osztályban
május 29. – Sipos Ferenc emlékverseny
június 4. A Nemzeti Összetartozás napja
június 10. DÖK nap
június 11. Országos

nyelvi

kompetenciamérés

osztályosoknak
június 12. Egyházmegyei iskolanap
június 12. péntek du. 16.00 Ballagás
június 19. 16.00 tanévzáró szentmise, TE DEUM

Mezőkövesd, 2014. szeptember 1.
Nyeste István
igazgató

6.

és

8.

Tanév rendje 2013/14
A Szent István Katolikus Általános Iskola
2013/14-es tanévének rendje
2013. szeptember 2. 8.00: Tanévnyitó tájékoztató – első
tanítási nap
2013. szeptember 8. 16.00: Veni Sancte tanévnyitó szentmise a
Jézus Szíve templomban
2013. szeptember 2-3. hete: Szülői értekezletek osztályonként
2013. szeptember 15-ig szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés
2013. szeptember 24.: Szent Gellért ünnepe – megemlékezés
osztályfőnöki órán, kápolnai isén
2013. szeptember 28. (szombat): Családi Nap
2013. október 7.: Megemlékezés az Aradi vértanúkról stúdión
keresztül
2013. október 8., Magyarok Nagyasszonya: Az iskola
védőszentjének ünnepe – közös szentmise a Jézus Szíve
templomban
2013. október 8.: Kulturális program – Színi előadás a
Közösségi Házban / Négyszögletű kerek erdő
2013. október 11.: Első osztályosok felmérése
2013. október 22.: Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és
szabadságharc 57. évfordulóján
2013. október 31-ig az iskola tájékoztatja a tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről

2013. október 26-től – november 3-ig – Őszi szünet (utolsó
tanítási nap diákoknak október 25., péntek; első tanítási nap
november 4., hétfő)
2013. november: Pályaválasztási
osztályos tanulók szülei számára

szülői

értekezlet

a

8.

2013. november 23., szombat: Jótékonysági bál
2013. december 5-6.?: Iskolai mikulás-ünnepség
2013. december 10.: központi írásbeli felvételi jelentkezés
2013. december: “Óvodavárás”
2013. december 11.: Iskolai lelkinap
2013. december 20., péntek: Iskolai karácsonyi ünnepség
2013. december 21.: Nevelési értekezlet
2013. december 22. – 2014. január 5.: Téli szünet (utolsó
tanítási nap: december 20.; első 2014. január 6., hétfő)
2014. január 17., péntek: I. félév vége
2014. január 24-ig szülők tájékoztatása az I. félévről
2014. január 18., szombat: központi írásbeli felvételi
2014. január 4. hete: Szülői értekezletek osztályonként
2014. február 14.: Farsangi kupa
2014. február: Farsangi bál (alsós: február 21., felsős:
február 28.)
2014. február 14-ig: középiskolai felvételi lapok leadása
2014. március 5.: Hamvazószerda – reggel mise a Jézus Szíve
templomban
2014. március 14.: Iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom

és szabadságharc tiszteletére
2014. március: Nagyböjti pedagógus lelkinap
2014. március: iskolai lelkinap
2014. március
látogathatók

27.

:

Nyílt

nap,

első

és

második

órák

2014. április: Szülői értekezlet, elsősök
2014. április 2. – 2014. május 27.: Fizikai állapot felmérése
2014. április 17-től – április 22-ig: Tavaszi szünet (utolsó
tanítási nap: április 16., első április 23., szerda)
2014. április: Leendő első osztályosok beíratása
2014. április-május: Szülői értekezlet – meghívott előadó
előadása
2014. április-május: Bérmálkozás, 8. osztály
2014. május 1. hete: Anyák napja
2014. május 28.: országos kompetenciamérés: 6-8 évfolyam
anyanyelv és matematika alapkészésgek mérése
2014. május 29.: iskolai papírgyűjtés
2014. május 30.: Sipos Ferenc Emlékverseny
2014. május 26. – június 6.: úszásoktatás a II. osztályban
2014. június 4.: Nemzeti összetartozás napja
2014. június 5.: egyházmegyei iskolanap
2014. június
kirándulás)

6-9.:

pedagógus

2014. június 10.: DÖK nap

továbbképzés

(Csíksomlyó

2014. június 14., de.: Ballagás
2014. június 22., vasárnap, 16 óra: Tanévzáró ünnepség, Te
Deum
Mezőkövesd, 2013. augusztus 30.
Nyeste István
igazgató

Tanév rendje a 2012/2013-as
tanévben
A Szent István Katolikus Általános
Iskola
2012/2013-as
tanévének
rendje:
2012. szeptember 2. (vasárnap) 16.00: Veni Sancte tanévnyitó
szentmise a Jézus Szíve templomban
2012. szeptember 2-3. hete: Szülői értekezletek osztályonként
2012. szeptember 15-ig szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés
2012. szeptember 15. (szombat): Zarándoklat MátraverebélySzentkútra
2012. szeptember 22. (szombat): Családi Nap
2012. szeptember 24. (hétfő): Szent Gellért ünnepe
megemlékezés osztályfőnöki órán, kápolnai misén

–

2012. október 5. (péntek): Megemlékezés az Aradi vértanúkról

stúdión keresztül
2012. október 7. (vasárnap), 16.00: Az iskola védőszentjének
ünnepe – közös szentmise a Jézus Szíve templomban
2012. október 8. (hétfő): Iskolai kirándulás az Ökocentrumba,
Poroszlóra
2012. október 15. (hétfő): Első osztályosok felmérése
2012. október 19. (péntek), 8.00: Iskolai ünnepség az 1956-os
forradalom és szabadságharc 55. évfordulóján
2012. október 31-ig az iskola tájékoztatja a tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről
2012. október 29-től – november 2-ig – Őszi szünet (utolsó
tanítási nap diákoknak október 26., péntek; tanároknak
továbbképzés október 27., szombat; első tanítási nap november
5., hétfő)
2012.

november:

Pályaválasztási

szülői

értekezlet

a

8.

osztályos tanulók szülei számára
2012. november 17., szombat: Jótékonysági bál
2012. december 1., szombat: nevelési értekezlet, pedagógus
lelkinap
2012. december 5-6.: Iskolai mikulás-ünnepség
2012. december 10.: központi írásbeli felvételi jelentkezés
2012. december: “Óvodavárás”
2012. december 11., kedd: Iskolai lelkinap
2012. december 15., szombat: Iskolai tanítási nap
2012. december 21., péntek: Iskolai karácsonyi ünnepség
2012. december 27. – 2013. január 2.: Téli szünet (utolsó

tanítási nap: december 21.; első 2013. január 3., csütörtök)
2013. január 11., péntek: I. félév vége
2013. január 18-ig szülők tájékoztatása az I. félévről
2013. január 19., szombat: központi írásbeli felvételi
2013. január 4. hete: Szülői értekezletek osztályonként
2013. február: Farsangi bál (alsós: február 1., felsős:
február 8.)
2013. február 15-ig: középiskolai felvételi lapok leadása
2013. március 14., csütörtök: Iskolai ünnepség az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére
2013. március: Nyílt nap, “Óvodavárás”
2013. március: Nagyböjti pedagógus lelkinap
2013. március 19., kedd: iskolai lelkinap, misztériumjáték
2013. március 28-tól – április 2-ig: Tavaszi szünet (utolsó
tanítási nap: március 27., első április 3.)
2013. április: tornabemutató
2013. április: Leendő első osztályosok beíratása
2013. április-május: Szülői értekezlet – meghívott előadó
előadása
2013. május 1. hete: Anyák napja
2013. május 10., péntek: Sipos Ferenc Emlékverseny
2013. május 12., vasárnap: Elsőáldozás
2013. május 17-20.: Pedagógus lelkinap
2013. május: Bérmálkozás

2013. május 29., szerda: OKÉV mérés: 4 – 6 – 8. anyanyelv és
matematika alapkészségek mérése
2013. május-június: Iskolai papírgyűjtés
2013. május-június: úszásoktatás II. osztályban
2013. június 4.: Nemzeti összetartozás napja
2013. június 9., vasárnap: Szívbúcsú
2013. június 10., hétfő: DÖK nap
2013. június 15., szombat, 11 óra: Ballagás
2012. június 21., péntek, 16 óra: Tanévzáró ünnepség, Te Deum

Mezőkövesd, 2012. augusztus 30.
Nyeste István
igazgató

Tanév rendje a 2011/2012-es
tanévben
A Szent István Katolikus Általános
Iskola
2011/2012-es
tanévének
rendje:
2011. augusztus 31. (szerda) 17 óra: A leendő első osztályos

gyermekek szüleinek szülői értekezlet
2011. szeptember 1. (csütörtök) 8.00: Veni Sancte tanévnyitó
szentmise a Jézus Szíve templomban
2011. szeptember 2. hete: Szülői értekezletek osztályonként
2010. szeptember 15-ig szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés
2011. szeptember 24. (szombat): Szent Gellért ünnepe –
megemlékezés osztályfőnöki órán, kápolnai misén a héten
2011. október 6. (csütörtök):
vértanúkról stúdión keresztül

Megemlékezés

az

Aradi

2011. október 7. (péntek): Az iskola védőszentjének ünnepe –
Az iskola 20 éves jubileumi ünnepség sorozatának kezdete
ünnepség a Közösségi Házban szentmise. Jézus Szíve templomban
2010. október 15-ig.: Első osztályosok felmérése
2011. október 21. (péntek): Iskolai ünnepség az 1956-os
forradalom és szabadságharc 54. évfordulóján
2011. október 31-ig az iskola tájékoztatja a tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről
2011. november 2-től – november 5-ig – Őszi szünet (utolsó
tanítási nap október 28.,
első november 7.)
2011. november: Pályaválasztási
osztályos tanulók szülei számára

szülői

értekezlet

a

8.

2011. november: Jótékonysági bál – udvari játékok, sportudvar
fejlesztése
2011. november: nevelési értekezlet, pedagógus lelkinap
2011. december 5. (hétfő): Iskolai mikulás-ünnepség
2011. december 10. (péntek): központi írásbeli felvételi

jelentkezés
2011. december: “Óvodavárás”
2011. december 17. (szombat): Iskolai lelkinap
2011. december 21. (szerda): Iskolai karácsonyi ünnepség
2011. december 22. – 2012. január 2.: Téli szünet (utolsó
tanítási nap: december 21.; első 2012. január 3. kedd)
2012. január 13. (péntek): I. félév vége
2012. január 20-ig szülők tájékoztatása az I. félévről
2012. január 21.: központi írásbeli felvételi
2012. január 4. hete: Szülői értekezletek osztályonként
2012. február: Farsangi bál (alsós: február 10., felsős: 17.)
2012. február 17.: középiskolai felvételi lapok leadása
2012. március 14. (szerda): Iskolai ünnepség az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére
2012. március: tornabemutató
2012. március: Nyílt nap, “Óvodavárás”
2012. március 24.: Nagyböjti pedagógus lelkinap
2012. április 3. (kedd): Iskolai lelkinap
2012. április 4-től – április 10-ig: Tavaszi szünet (utolsó
tanítási nap: április 3, első április 11.)
2012. április: Leendő első osztályosok beíratása
2012. április-május: Szülői értekezlet – meghívott előadó
előadása
2012. április-május: Madarak és Fák Napja – kistérségi verseny

2012. május 1. hete: Anyák napja
2012. május 5.: Pedagógus lelkinap
2012. május 11.: Sipos Ferenc Emlékverseny
2012. május Elsőáldozás
2012. május 30. (szerda): OKÉV mérés: 4 – 6 – 8. anyanyelv és
matematika alapkészségek mérése
2012. május-június: Iskolai papírgyűjtés
2012. május-június: úszásoktatás II. osztályban
2012. június 4.: Nemzeti összetartozás napja
2012. június 11. (hétfő): DÖK nap
2012. június 15. (péntek) 16 óra: Ballagás
2012. június 20. (szerda) 16 óra: Tanévzáró ünnepség, Te Deum

Mezőkövesd, 2011. szeptember 7.
Nyeste István
igazgató

Tanév rendje
tanévben

2010/2011-es

A Szent István Katolikus Általános
Iskola
2010/2011-es
tanévének
rendje:
2010. augusztus 29. (vasárnap) 17 óra: Iskola tanévnyitó
ünnepség
2010. szeptember 1. (kedd) 8.00: Veni Sancte tanévnyitó
szentmise a Jézus Szíve templomban
2010. szeptember 2. hete: Szülői értekezletek osztályonként
2010. szeptember 15-ig szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés
2010. szeptember 24. (péntek): Szent Gellért ünnepe
megemlékezés osztályfőnöki órán, kápolnai misén

–

2010. október 6. (szerda): Megemlékezés az Aradi vértanúkról
stúdión keresztül
2010. október 8. (péntek): Az iskola védőszentjének ünnepe –
8.00 szentmise a Jézus Szíve templomban – alsósok: bábelőadás
a tornateremben, táncház; felsősök: színházi előadás
(Közösségi Ház vagy Sportcsarnok)
2010. október 15. (péntek): Első osztályosok felmérése
2010. október 22. (péntek): Iskolai ünnepség az 1956-os
forradalom és szabadságharc 54. évfordulóján
2010. november 1-től – november 5-ig – Őszi szünet (utolsó
tanítási nap október 29.,
első november 8.)
2010. november: Pályaválasztási
osztályos tanulók szülei számára
2010. november: Jótékonysági bál

szülői

értekezlet

a

8.

2010. november: nevelési értekezlet, pedagógus lelkinap
2010. december 6. (hétfő): Iskolai mikulás-ünnepség
2010. december 10. (péntek): központi írásbeli felvételi
jelentkezés
2010. december: “Óvodavárás”
2010. december 18. (szombat): Iskolai lelkinap
2010. december 21. (kedd): Iskolai karácsonyi ünnepség
2010. december 22. – 2010. december 31.: Téli szünet (utolsó
tanítási nap: december 21.; első 2011. január 3. hétfő)
2011. január 14. (péntek): I. félév vége
2011. január 22-ig szülők tájékoztatása az I. félévről
2011. január 22.: központi írásbeli felvételi
2011. január 4. hete: Szülői értekezletek osztályonként
2011. február: Farsangi bál
2011. február 18.: középiskolai felvételi lapok leadása
2011. március 14. (hétfő): Iskolai ünnepség az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére
2011. március: tornabemutató
2011. március: Nyílt nap, “Óvodavárás”
2011. március: Nagyböjti pedagógus lelkinap
2011. április 20. (szerda): Iskolai lelkinap
2011. április 21-től – április 26-ig: Tavaszi szünet (utolsó
tanítási nap: április 20, első április 27.)
2010. április 28. 15 óra: Kórustalálkozó Lukinich Ferenc

emlékére
2011. április: Leendő első osztályosok beíratása
2011. április-május: Szülői értekezlet – meghívott előadó
előadása
2011. május 1. hete: Anyák napja
2011. május Elsőáldozás, bérmálkozás
2011. május 25. (szerda): OKÉV mérés: 4 – 6 – 8. anyanyelv és
matematika alapkészségek mérése
2011. május: Pedagógus lelkinap
2011. május-június: Iskolai papírgyűjtés
2011. május-június: úszásoktatás II. osztályban
2011. június 14. (kedd): Sipos Ferenc Emlékverseny
2011. június 15. (szerda): DÖK nap
2011. június 17. (péntek) 16 óra: Ballagás
2011. június 19. (vasárnap) 17 óra: Tanévzáró ünnepség, Te
Deum

Mezőkövesd, 2010. szeptember 13.
Nyeste István
igazgató

Tanév rendje 2009/2010
A Szent István Katolikus Általános
Iskola
2009/2010-es
tanévének
rendje:
2009. augusztus 30. (vasárnap) 17 óra: Iskola tanévnyitó
ünnepség
2009. szeptember 6. (vasárnap) 9.30: Veni Sancte tanévnyitó
szentmise a Jézus Szíve templomban
2009. szeptember
osztályonként

2.

és

3.

hete:

Szülői

értekezletek

2009. szeptember 15-ig szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés
2009. szeptember 24. (csütörtök): Szent Gellért ünnepe –
megemlékezés osztályfőnöki órán, kápolnai misén
2009. október 6. (kedd): Megemlékezés az Aradi vértanúkról
stúdión keresztül
2009. október 8. (csütörtök): Az iskola védőszentjének ünnepe
– Iskolai kirándulás Sárospatak, Sátoraljaújhely
2009. október 15. (csütörtök): Első osztályosok felmérése
2009. október 21. (szerda): Iskolai ünnepség az 1956-os
forradalom és szabadságharc 53. évfordulóján
2009. október 22. (csütörtök): Pedagógus továbbképzés a
Regionális társulás szervezésében
2009. október 26-től – október 30-ig – Őszi szünet (utolsó
tanítási nap október 22.,
első november 2.)

2009. november 2. hete: Pályaválasztási szülői értekezlet a 8.
osztályos tanulók szülei számára
2009. december 4. (péntek): Iskolai mikulás-ünnepség
2009. december 21. (hétfő): Iskolai lelkinap
2008. december 22. (kedd): Iskolai karácsonyi ünnepség
2009. december 23. – 2009. december 31.: Téli szünet
2010. január 15.: I. félév vége
2010. január 22-ig szülők tájékoztatása az I. félévről
2010.

január:

8.

osztályosok

jelentkezése

középiskolai

továbbtanulásra
2010. január 3. hete: Szülői értekezletek osztályonként
2010. január – február: Farsangi bál
2010. február: Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, területi
fordulójának bonyolítása
2010. március 12. (péntek): Iskolai ünnepség az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére
2010.

március:

Egyházmegyei

Képzőművészeti

Szaktábor

szervezése
2010. március 23. (kedd): Budavári-Takács Ildikó- Kiégés
címmel előadást tart
2010. március 26. Tornabemutató a tornateremben
2010. március 30. (kedd): Iskolai lelkinap
2010. március 31-től – április 7-ig: Tavaszi szünet
2010. április 7.: Szakmai továbbképzés a kistérségi társulás
szervezésében

2010. április 10. (Szombat)
kórustalálkozó Mezőszemerén

15

óra:

Egyházkerületi

2010. április 23-24 : Pedagógus lelkinap, Eger
2010. április 28. 15 óra: Kórustalálkozó Lukinich Ferenc
emlékére
2010. április: Leendő első osztályosok beíratása
2010. április: Szülői értekezlet – meghívott előadó előadása
2010. május 1. hete: Anyák napja
2010. május 9: Elsőáldozás
2010. május 12. 17 óra: Schäffer Erzsébet előadása
2010. május 26. (szerda): OKÉV mérés: 4 – 6 – 8. anyanyelv és
matematika alapkészségek mérése
2010. június 4.: Iskolai papírgyűjtés
2010. június 12. (szombat) 16 óra: Ballagás
2010. június 13. (vasárnap): Jézus Szíve búcsú
2010. június 14. (hétfő): Sipos Ferenc Emlékverseny
2010. június 15. (kedd): Városismereti vetélkedő
2010. június 19. (szombat), 17 óra: Tanévzáró ünnepség, TE
DEUM

Mezőkövesd, 2009. szeptember 10.
Molnár Mária
igazgató

2008/2009-es tanév rendje
A Szent István Katolikus Általános Iskola
2008/2009-es tanévének rendje
2008. augusztus 31. (vasárnap) 17 óra – Iskola tanévnyitó
ünnepség
2008. szeptember 7. (vasárnap) 9.30 – Veni Sancte tanévnyitó
szentmise a Jézus Szíve templomban
2008. szeptember
osztályonként

2.

és

3.

hete

–

Szülői

értekezletek

2008. szeptember 15-ig szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés
2008. szeptember 24. (szerda) – Szent Gellért ünnepe –
megemlékezés osztályfőnöki órán, kápolnai misén
2008. október 6. (hétfő) – Megemlékezés az Aradi vértanúkról
stúdión keresztül
2008. október 8. (szerda) – Az iskola védőszentjének ünnepe
2008. október 9. (csütörtök)
Debrecen–Hortobágy útvonalon

–

Iskolai

kirándulás

2008. október 15. (szerda) – Első osztályosok felmérése
2008. október 18. (szombat) – Szakmai továbbképzés társulás
szervezésében.
2008. október 22. (szerda) – Iskolai ünnepség az 1956-os
forradalom és szabadságharc 52. évfordulóján
2008. október 27-től – október 31-ig – Őszi szünet (utolsó

tanítási nap október 22.,
első november 3.)
2008. november 2. hete – Pályaválasztási szülői értekezlet a
8. osztályos tanulók szülei számára
2008. december 5. (péntek) – Iskolai mikulás-ünnepség
2008. december 19. (péntek) – Iskolai lelkinap
2008. december 20. (szombat) – Iskolai karácsonyi ünnepség
2008. december 22. – 2009. január 2. – Téli szünet
2009. január 15. – I. félév vége
2009. január 23-ig szülők tájékoztatása az I. félévről
2009. január – 8. osztályosok jelentkezése középiskolai
továbbtanulásra
2009. január 3. hete – Szülői értekezletek osztályonként
2009. január – február – Farsangi bál
2009. február – Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, területi
fordulójának bonyolítása
2009. március 13. (péntek) – Iskolai ünnepség az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére
2009. április 8. (szerda) – Lelkinap
2009. április 9-től – április 14-ig – Tavaszi szünet
2009. április 15. (szerda) – Szakmai továbbképzés a Regionális
Társulás szervezésében
2009. április – Pedagógus lelkinap
2009. május 1. hete – Anyák napja

2009. május – Elsőáldozás
2009. május – Iskolai papírgyűjtés
2009. május 27. (szerda) – OKÉV mérés: 4 – 6 – 8. anyanyelv és
matematika alapkészségek mérése
2009. június 13. (szombat) 16 óra – Ballagás
2009. június 20. (szombat) – Tanévzáró ünnepség, TE DEUM

Mezőkövesd, 2008. szeptember 10.
Molnár Mária
igazgató

