
hónap nap hét jele

tan.nap 

sz. nap neve időpont /
 határidő esemény felelős megjegyzés

9.00

Az intézmény vezetésének értekezlete, 

 a tantárgyfelosztás véglegesítése, 

 az éves munkaterv előkészítése

13.00 Alakuló értekezlet

25. kedd 8.00-tól Javítóvizsgák és tankerületi értekezlet

12.30-13.30 Munkavédelmi oktatás Új időpont később

aug 26. szerda 8.00-14.00 Pótbeiratkozás, szakmai megbeszélések

int.vezetés, 

szaktanárok, mk-

vezetők, KT

aug 27 csütörtök 8.00-tól POK-rendezvénynap, szakmai megbeszélések

tanítók, 

szaktanárok

aug 28. péntek 8.00-tól Munkaközösségek érterkezletei mkv.-k

aug 29. szombat 8.00-tól Munkaközösségek érterkezletei mkv.-k

aug 30. vasárnap

8.30-14.00 Tanévnyitó értekezlet (kihelyezett) int.vezetés

Iskolai tanévnyitó ünnepség int.vezetés

############ 1. "B" 1. kedd 8.00

Első tanítási nap a szakórák órarendje szerint (1-5. óra az of.-

kel a felsőnek) Az ebédeltetés miatt!!!Az órarend elkészítésének 

határideje. Elsősök szülői értekezlete

 Művészeti iskolai tanév kezdete- 1. hét adminisztráció!

int.vez.,

 elsős tanítók,

 Kulinné K. Márta 

iev.

szeptember 2. "B" 2. szerda

TIT-es pályázat 4. félév kezdete A nap kertje piktogram 

felfestése az udvari garázsra, fejlesztő játékok festése az 

udvaron szeptember- október

Kulinné K. Márta iev 

Ladányiné Katona 

Mária, Lőcsei Eszter 

szeptember 3. "B" 3. csütörtök

szeptember 4. "B" 4. péntek

szeptember 5. szombat

szeptember 6. vasárnap

szeptember 7. "A" 5. hétfő 14.30-16.00

AZ Office 365 program bemutatása   - helyett: G Suite 

Education rendszer bemutatása     

Táncművészeti órák kezdete

int.vez. és Nyíri 

Csaba 

táncpedagógusok

szeptember 8. "A" 6. kedd

Fejlesztő foglalkozások órarendjének elkészítése, 

 a fejlesztő foglalkozások megkezdése

gyógy- és 

fejlesztőpedagógus

ok

szeptember 9. "A" 7. szerda 17.00 SZMK-értekezlet intézményvezetés

aug 31. hétfő

int.vezetés

int.vezetés

A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola éves iskolai munkaterve 2020-2021-re

############ 24. hétfő

aug



szeptember 10. "A" 8. csütörtök Művészetoktatási nyilatkozatok begyűjtése

Rimóczi Márta és 

 Bólya-Nánási 

Alexandra

szeptember 11. "A" 9. péntek

szeptember 12. szombat

szeptember 13. 10. vasárnap

szeptember 14. "B" 10. hétfő 14.45

Munkaközösség-vezetői értekezlet                               

Fejlesztő foglalkozások órarendjének elkészítése, 

 a fejlesztő foglalkozások megkezdése

int.vez. és mnk.-

vez.-k

szeptember 15. "B" 11. kedd
Ügyeleti rend, ebédrend és szekrényrend elkészítése

Szülői értekezletek felső tagozaton
szervezeti mkv.-k

ebédrend, 

szekrényrend 

hamarabb

szeptember 16. "B" 12. szerda Szülői értekezletek alsó tagozaton of.-ök alsó tagozat

szeptember 17. "B" 13. csütörtök Szülői értekezletek alsó tagozaton of.-ök alsó tagozat

szeptember 18. "B" 14. péntek

szeptember 19. szombat

szeptember 20. vasárnap

szeptember 21. "A" 15. hétfő

Szülői értekezletek alsó és felső tagozaton
8. évfolyamon pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

október 12-ig of.-ök

szeptember 22. "A" 16. kedd Szülői értekezletek alsó és felső tagozaton of.-ök

szeptember 23. "A" 17. szerda Őszi papírgyűjtés DMS ped.

szeptember 24. "A" 18. csütörtök

szeptember 25. "A" 19. péntek DIFER-mérések                       Munkácsi Ildikó

szeptember 26. szombat

szeptember 27. vasárnap

szeptember 28. "B" 20. hétfő

Fejlesztő- és gyógypedagógusok megbeszélése 

az érintett szülőkkel havi fogadóóra szerint                            

Néptáncos szülői értekezlet

fejlesztő- és 

gyógyped.-ok                
Néptánc tanszak 

pedagógusok

szeptember 29. "B" 21. kedd Táncművészeti térítési díjak fizetése

Kulinné Kupai 

Márta iev. 

Kőműves Helga

szeptember 30. "B" 22. szerda 17.00 Művészetoktatás szülői értekezlete (balett tanszak)

Kulinné K. Márta 

iev.                   

Balett tanszak 

pedagógusok



A zenei világnap megünneplése. 

 Szaktárgyi tanmenetek leadása (2-8. évfolyam)

 A tanulónyilvántartás ellenőrzése, aktualizálása                             
Művészeti iskola tanmenetek leadása

Kéri Ildikó és 

Háziné Herczeg 

Zsanett., 

int.vez.,iskolatitkár 

Rimóczi Márta és 

Bólya-Nánási 

Alexandra

október 2. "B" 24. péntek

Októberi statisztika előkészítése, adatgyűjtési feladatok 

kiosztása 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv elkészítése 

 DÖK-munkaterv elkészítése intézményvezetés

október 3. szombat

október 4. vasárnap

október 5. "A" 25. hétfő

A Mi Iskolánkért Alapítvány kuratóriumának ülése 

Fenntarthatósági témahét (előző évi pótlása) Állatok világnapja, 

projekthét

Gál Gábor elnök 

Kulinné Kupai 

Márta iev.

október 6. "A" 26. kedd

Október 6-i megemlékezés 

 Az óvoda-iskola együttműködési megállapodások egyeztetés 

utáni megkötése 

 Az 1. évfolyam tanulóinak bemenetmérése az országos 

 mérőanyaggal (DIFER) - Eddig a határidőig!

Magyar mk.Barta 

Gabriella ivh., 

Munkácsi Ildikó és 

az 1. évfolyamon 

tanítók Kulinné K. 

Márta iev. alsós 

mkv., Bodroginé G. 

Viktória

október 7. "A" 27. szerda

október 8. "A" 28. csütörtök

október 9. "A" 29. péntek

Osztályfőnöki és munkaközösségi tervek, foglalkozási tervek, 

etika tanmenetek, fejlesztési tervek, szakköri tervek 

elkészítése, leadása

mkv.-k, of.-ök, 

szakkörvezetők, 

napközivezetők

 Kulinné K. Márta 

iev. és Kőműves 

Helga p.a.

október 10. szombat

2. "A te lábad fűzfavessző!" Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági 

Legényes Verseny Bólya Dávid

október 11. vasárnap

október 12. "B" 30. hétfő 14.45

Munkaközösség-vezetői értekezlet                                                

Táncművészeti térítési díjak 2. befizetése                                       

DIFER-szülői értekezlet

int. vezetés és 

mkv.-k Munkácsi 

Ildikó

október 1. "B" 23. csütörtök



október 13. "B" 31. kedd

október 14. "B" 32. szerda

október 15. "B" 33. csütörtök 14:00-15:30

Októberi statisztika leadásának határideje                                             

Vendel napi mulatság (művészeti iskola)                                 
Elsős tanmenetek leadási határideje

int. vezetés 

Művészeti iskola 

peadagógusai

október 16. "B" 34. péntek

október 17. szombat

október 18. vasárnap

október 19. "A" 35. hétfő Intézményi tanács évindító megbeszélése int. tanács tagjai

október 20. "A" 36. kedd

október 21. "A" 37. szerda Október 23-i iskolai ünnepség 

magyar mk. és a 8. 

évf.+4.C                                        

Ladányiné K.M.

október 22. "A" 38. csütörtök 8.00

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

október 23. péntek Nemzeti ünnelp - Az 1956-os forradalom ünnepe

október 24. szombat

Jászsági Gyermek és Ifjúsági szólótáncverseny -  Néptánc 

tanszak szólisták

Néptáncpedagógus

ok

október 25. vasárnap

október 26. hétfő Őszi szünet

október 27. kedd Őszi szünet

október 28. szerda Őszi szünet

október 29. csütörtök Őszi szünet

október 30. péntek Őszi szünet

október 31. szombat

Hi.:a 8.évfolyamos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás 

rendjéről

Turiné Bajzáth 

Erika ivh. és Soós-

Varga Ildikó pvf.

november 1. vasárnap Mindenszentek napja

november 2. "A" 39. hétfő

14.45

Őszi szünet utáni első tanítási nap 

 Magatartás- és szorgalomértékelés felső tagozaton

 Egészséges életmód rendezvényei nov. 1-től nov.30-ig int.vez., mkv.-k

Iskolanyitogató 

foglalkozások  2-3 

hetente

november 3. "A" 40. kedd Pályaválasztási szülői értekezlet 8. évfolyamon of.-ök, páv.-f.

november 4. "A" 41. szerda

november 5. "A" 42. csütörtök

november 6. "A" 43. péntek

november 7. szombat 29. Országos Junior Táncművészeti Fesztivál (Balett tanszak)
Végh Nóra

november 8. vasárnap



november 9. "B" 44. hétfő Intézményi önértékelés kezdete

Munkácsi Ildikó, 

int.vez.

november 10. "B" 45. kedd

november 11. "B" 46. szerda

november 12. "B" 47. csütörtök

november 13. "B" 48. péntek Egészség-expó Vidéki Gabriella

november 14. szombat 29. Országos Gyerek Táncművészeti Fesztivál (Balett tanszak) Végh Nóra

november 15. vasárnap

november 16. "A" 49. hétfő 14.45
Munkaközösség-vezetői értekezlet
Fogadóóra felső tagozaton int.vez., mkv.-k fe

november 17. "A" 50. kedd

november 18. "A" 51. szerda Fogadóóra alsó tagozaton

november 19. "A" 52. csütörtök

november 20. "A" 53. péntek Adventi-karácsonyi dekoráció Kovács Katalin

november 21. . szombat

november 22. vasárnap

november 23. "B" 54. hétfő

Továbbtanulással kapcsolatos teendők, áttekintése, nyílt órák 

és pályaválasztási szülői értekezletek a középiskolákban

Turiné B. Erika ivh., 

Soós-V. Ildikó pvf., 

of.-ök

november 24. "B" 55. kedd Népdaléneklő verseny Művészetek mk.

november 25. "B" 56. szerda

november 26. "B" 57. csütörtök

november 27. "B" 58. péntek Itt-Honi Népzenei és Néptánc Találkozó

Bólya-Nánási 

Alexandra és Bólya 

Dávid

november 28. szombat Itt-Honi Népzenei és Néptánc Találkozó

Bólya-Nánási 

Alexandra és 

Bólya Dávid

november 29. vasárnap

november 30. "A" 59. hétfő
Az 1. adventi gyertya gyújtása az 1. órában 2.a

 A minimumszintet nem teljesítő tanulók szüleinek értesítése 

Osztályfőnök tesz javaslatot a magat. és szorg. jegyekre

minden szaktanár

 int.vezetés, of-ök

december 1. "A" 60. kedd

december 2. "A" 61. szerda

december 3. "A" 62. csütörtök

december 4. "A" 63. péntek

A tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára

8.-os of-ök,

 Turiné B. Erika ivh.



december 5. szombat

december 6. vasárnap

december 7. "B" 64. hétfő

A 2. adventi gyertya gyújtása  3.b                                 Mikulás-

program óvodásoknak                                           Félévi mérések 

elvégzése 2020. január15-ig                      Mikulásváró alsósoknak

alsós nevelők     

szaktanárok  

 DÖK

december 8 "B" 65. kedd

december 9. "B" 66. szerda

december 10. "B" 67. csütörtök

Szeretet és békesség napja (táncművészeti előadás Aba-

Novák Agóra)

táncművészet 

pedagógusai

december 11. "B" 68. péntek

december 12. "B" 69. szombat

MUNKANAP! "B" hét csütörtöki munkarend szerint 
Tanítás nélküli munkanap tan.nélk.mn. (1.)

december 13. vasárnap

december 14. "A" 70. hétfő 8.00 14.45
A 3. adventi gyertya gyújtása    1.a                                  

Munkaközösség-vezetői értekezlet int.vez., mkv.-k

december 15. "A" 71. kedd Karácsonyi bazár DÖK, DMS-tanárok

december 16. "A" 72. szerda

december 17. "A" 73. csütörtök

Karácsonyi műsor - este a szülőknek, 

 intézményünk dolgozóinak

int.vez.és mkv.-k 

Kulinné KM

december 18. "A" 74. péntek

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap                                                                                                                                       

Karácsonyi műsor - de. a gyerekeknek

int.vez.és mkv.-k 

művészetek 

mk.Kulinné KM

december 19. szombat

december 20. vasárnap

december 21. hétfő Téli szünet

december 22. kedd Téli szünet

december 23. szerda Téli szünet

december 24. csütörtök Téli szünet

december 25. péntek Karácsony

december 26. szombat Karácsony

december 27. vasárnap

december 28. hétfő Téli szünet

december 29. kedd Téli szünet

december 30. szerda Téli szünet

december 31. csütörtök Téli szünet

2021. 
 január 1. péntek Újév

január 2. szombat



január 3. vasárnap

január 4. "B" 75. hétfő

Téli szünet utáni első tanítási nap

 Művészeti iskolások félévi vizsgája jan.4-től 22-ig
Pedagógus továbbképzések iskolai nyilvántartásának, teljesítésének 

OH ellenőrzése március 31-ig

Kulinné K. Márta 

ivh.int. vezetés, of.-

ök

külön 

 időtervvel

január 5. "B" 76. kedd

január 6. "B" 77. szerda

január 7. "B" 78. csütörtök

január 8. "B" 79. péntek NETFIT április 23-ig

testnevelés mk. 

tagjai

január 9. szombat

január 10. vasárnap

január 11. "A" 80. hétfő 14.45 Munkaközösség-vezetői értekezlet

int. vezetés és 

mkv.-k

január 12. "A" 81. kedd

január 13. "A" 82. szerda

január 14. "A" 83. csütörtök

január 15. "A" 84. péntek Félévi mérések írásának vége, a leadása január 22-ig Munkácsi Ildikó

január 16. szombat

január 17. vasárnap

január 18. "B" 85. hétfő középiskolák

január 19. "B" 86. kedd 9.00 Művészeti iskola osztályozó értekezlete Balett tanszak 

Kulinné K. Márta 

iev. balett 

pedagógusok

január 20. "B" 87. szerda 9.00 Művészeti iskola osztályozó értekezlete néptánc tanszak

Kulinné K. Márta 

iev. Néptánc 

pedagógusok

január 21. "B" 88. csütörtök

január 22. "B" 89. péntek A szorgalmi idő az I. félévre vonatkozóan január 24-ig tart!

január 23. szombat 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák középiskolák

január 24. vasárnap

január 25. "A" 90. hétfő

A II. félév szorgalmi idejének kezdete

 Osztályozó, értékelő értekezletek - alsó és felső t. 7-8.

 Osztályozó vizsga a művészetoktatásban résztvevőknek

int.vezetés, of-ök

 Kulinné K. Márta 

iev.

január 26. "A" 91. kedd
Osztályozó, értékelő értekezletek - alsó és felső t. 5-6.

 Osztályozó vizsga a művészetoktatásban résztvevőknek

int.vezetés, of-ök

 Kulinné K. Márta 

iev.



január 27. "A" 92. szerda
Osztályozó, értékelő értekezletek - alsó

Osztályozó vizsga a művészetoktatásban résztvevőknek

int.vezetés, of-ök

 Kulinné K. Márta 

iev.

január 28. "A" 93. csütörtök 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsga középiskolák

január 29. "A" 94. péntek Félévi értesítők kiadása of-ök

január 30. szombat

január 31. vasárnap

február 1. "B" 95. hétfő

február 2. "B" 96. kedd

február 3. "B" 97. szerda

február 4. "B" 98. csütörtök

február 5. "B" 99. péntek Farsang DÖK

február 6. szombat

február 7. vasárnap

február 8. "A" 100. hétfő
A kp.-i írésbeli felvételik eredményeiről a tanulók tájékoztatása                                                                          

Az I. félév munkáját értékelő nevelőtestületi értekezlet

int.vezetés, mkv.-k

 néptáncped.-ok
tan.nélk.mn. (2.)

február 9. "A" 101. kedd

február 10. "A" 102. szerda

február 11. "A" 103. csütörtök SZMK-értekezlet int.vezetés

február 12. "A" 104. péntek

február 13. szombat

február 14. vasárnap

február 15. "B" 105. hétfő Szülői értekezletek alsó és felső tagozaton of.-ök alsós, 8. évfolyam

február 16. "B" 106. kedd Szülői értekezletek alsó és felső tagozaton of.-ök alsós, felső

február 17. "B" 107. szerda Szülői értekezletek alsó és felső tagozaton of.-ök felső

február 18. "B" 108. csütörtök Szülői értekezletek alsó és felső tagozaton of.-ök felső

február 19. "B" 109. péntek

Jelentkezési lapok elküldése a középiskoláknak, a tanulói 

adatlapok elküldése az OH-nak

8.-os of-ök, Turiné B. 

Erika ivh és Soós-V. 

Ildikó pvf.

február 20. szombat

február 21. vasárnap

február 22. "A" 110. hétfő

február 23. "A" 111. kedd

február 24. "A" 112. szerda 40. Mátyás Tudósai (felső tagozat támogatja)

int.vezetés és a 

szervezők
tan.nélk.mn. (3.)

február 25. "A" 113. csütörtök

február 26. "A" 114. péntek

február 27. szombat



február 28. vasárnap

március 1. "B" 115. hétfő "Pénz7" - témahét márc. 1-5-ig jelentkezők 3-4. évfolyam

március 2. "B" 116. kedd

március 3. "B" 117. szerda

március 4. "B" 118. csütörtök

március 5. "B" 119. péntek OH Néptáncverseny nevezési határidő Kulinné Kupai M

március 6. szombat
Iskolabemutató foglalkozás leendő elsősöknek                                         
Detvay Improvizációs Verseny ????? Int.vez. Végh Nóra ***

március 7. vasárnap

március 8. "A" 120. hétfő
Kőrösi Kupa versenyei a héten (márc. 8-10.)                                               
OH Kortárs-Modern nev hat idő

testnev. mk. 

Kulinné K M.

március 9. "A" 121. kedd Márc. 15-i dekoráció 4.a-4.b tanítók

március 10. "A" 122. szerda

március 11. "A" 123. csütörtök

március 12. "A" 124. péntek Március 15-i megemlékezés 4. a, b

március 13. szombat

március 14. vasárnap

március 15. hétfő Nemzeti ünnep - Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

március 16. "B" 125. kedd

március 17. "B" 126. szerda Pályaorientációs nap tan.nélk.mn. (4.)

március 18. "B" 127. csütörtök

március 19. "B" 128. péntek

március 20. szombat

március 21. vasárnap

március 22. "A" 129. hétfő

Tanulói adatlapok módosítása                                                                 

Digitális témahét márc. 22-26.

8.-os of-ök, Turiné B. 

Erika ivh és Soós-V. 

Ildikó pvf.

március 23. "A" 130. kedd

Tanulói adatlapok módosítása 8.-os of-ök, Turiné B. 

Erika ivh és Soós-V. 

Ildikó pvf.

március 24. "A" 131. szerda A módosító tanulói adatlapok beküldése az OH-nak Turiné B. Erika ivh.

március 25. "A" 132. csütörtök

március 26. "A" 133. péntek Japán vendégek (esetleg on-line kapcsolatteremtés) Kulinné K M

március 27. szombat

március 28. vasárnap

március 29. "B" 134. hétfő

március 30. "B" 135. kedd



március 31. "B" 136. szerda A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

április 1. csütörtök Tavaszi szünet

április 2. péntek Nagypéntek

április 3. szombat

április 4. vasárnap Húsvét

április 5. hétfő Húsvét

április 6. kedd Tavaszi szünet

április 7. "A" 137. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap (felső tagozat támogatja) tan.nélk.mn.(5.)

április 8. "A" 138. csütörtök

április 9. "A" 139. péntek

április 10. szombat Berczik Sára Emlékverseny (Balett tanszak) 

Kulinné K M és a 

balett tanszak 

pedagógusai

április 11. vasárnap

április 12. "B" 140. hétfő Fogadóóra felső tagozaton

április 13. "B" 141. kedd Demény István fotókiállítása a fenntarthatóság jegyében Kulinné K.M.

április 14. "B" 142. szerda Papírgyűjtés DÖK

április 15. "B" 143. csütörtök Első évfolyamra történő beiratkozás Int.vezetés

április 16. "B" 144. péntek Első évfolyamra történő beiratkozás Int.vezetés

április 17. szombat

április 18. vasárnap

április 19. "A" 145. hétfő Fenntarthatósági témahét ápr. 19-

DMS-tanárok, 

pedagó-gusok, 

term.tud.mk.

április 20. "A" 146. kedd Határtalanul-program Reményi Mónika

április 21. "A" 147. szerda Fogadóóra az alsó tagozaton

április 22. "A" 148. csütörtök

április 23. "A" 149. péntek
Várhely Lajos "Kuka" Gyermek Néptánc Fesztivál             OH 

Kortárs Modern Táncverseny Pécs

Bólya Dávid-Bólya 

Nánási Alexandra 

Végh Nóra

április 24. szombat

április 25. vasárnap

április 26. "B" 150. hétfő Elsősök művészeti alkalmasságija - néptánc

április 27. "B" 151. kedd Elsősök művészeti alkalmasságija - balett

április 28. "B" 152. szerda Kiugró döntő táncpedagógusok

április 29. "B" 153. csütörtök 14.00-15.30 Tánc világnapja (művészet iskola) táncpedagógusok



április 30. "B" 154. péntek
Középiskolák értesítik a jelentkezőket a felvételről/elutasításról                                                            
Várhely Lajos "Kuka" Gyermek Néptánc Fesztivál  

középiskolák Bólya 

Dávid-Bólya Nánási 

Alexandra

május 1. szombat A munka ünnepe

2. vasárnap

május 3. "A" 155. hétfő Anyák napi műsorok az alsósoknak igény szerint of.-ök, tanítók

május 4. "A" 156. kedd Határtalanul kiállítás Reményi Mónika

május 5. "A" 157. szerda

május 6. "A" 158. csütörtök DÖK-nap, Határtalanul témanap DÖK, DMS ped. tan.nélk.mn. (6.)

május 7. "A" 159. péntek

május 8. szombat

május 9. vasárnap

május 10. "B" 160. hétfő

május 11. "B" 161. kedd

május 12. "B" 162. szerda Diákközgyűlés DÖK, DMS ped.

május 13. "B" 163. csütörtök

május 14. "B" 164. péntek OH néptáncverseny döntő

Kulinné Kupai 

Márta Bólya 

Dávid,Bólya-

Nánási Alexandra

május 15. szombat OH néptáncverseny döntő

Kulinné Kupai 

Márta Bólya 

Dávid,Bólya-

Nánási Alexandra

május 16. vasárnap

május 17. "A" 165. hétfő Év végi mérések időszaka május 28-ig

Védett időszak: 

máj. 17-28.

május 18. "A" 166. kedd

május 19. "A" 167. szerda

Idegen nyelvi mérés (angol, német) a 6. és 8.évfolyamokon 

Tagozati kirándulónap az alsó tagozatnak

Nyelvtanárok, 

intézményvezetés

május 20. "A" 168. csütörtök

május 21. "A" 169. péntek

május 22. szombat

május 23. vasárnap Pünkösd

május 24. hétfő Pünkösd

május 25. "B" 170. kedd

május 26. "B" 171. szerda

Országos kompetenciamérés (szövegértés, matematika)

 5. és 7. évf. kirándulónap és az alsó is

int.vez, Barabás 

Krisztina, of.-ök



május 27. "B" 172. csütörtök

május 28. "B" 173. péntek
NETFIT-eredmények feltöltési határideje                                              
Szolnoki Fesztivál felsős néptánc tagozatosok nézőnek

testnevelők        
segítség

május 29. szombat

május 30. vasárnap

május 31. "A" 174. hétfő

június 1. "A" 175. kedd

2. "A" 176. szerda Művészeti iskola osztályozó értekezlet (balett)

Kulinné Kupai 

Márta iev.

június 3. "A" 177. csütörtök Művészeti iskola osztályozó értekezlet (néptánc)

Kulinné Kupai 

Márta iev.

június 4. "A" 178. péntek

Az összetartozás napja                                                                 

Év végi mérési eredmények leadása

int.vezetés Reményi 

Mónika  Munkácsi 

Ildikó

június 5. szombat

június 6. vasárnap

június 7. "A" 179. hétfő
Osztályozó ért. 8. évf., valamint alsó t.

 Néptánc alap és záróvizsga

int.vezetés, Kulinné 

Kupai Márta iev.

június 8. "B" 180. kedd Osztályozó 5-7. évf. (6.-7. óra elmaradna) és alsó t. Int.vezetés

június 9. "B" 181. szerda Balett- és néptánc vizsgaelőadás 

Kulinné K. Márta 

iev                                                                         
Dekoráció:Kovács 

Katalin és Ladányiné 

Katona Mária .

június 10. "B" 182. csütörtök Ballagási főpróba

Turiné Bajzáth 

Erika ivh.

június 11. "B" 183. péntek Ballagás

Int.vezetés 
Dekoráció:           

Ladányiné Katona 

Mária

június 12. szombat

június 13. vasárnap

június 14. "A" 184. hétfő

június 15. "A" 185. kedd Utolsó tanítási nap (Rövidített nap - 3 óra)

június 16. szerda

június 17. csütörtök

június 18. péntek

június 19. szombat



június 20. vasárnap

június 21. hétfő 18.00 Tanévzáró ünnepség

június 22. kedd Beiratkozás a középfokú intézményekbe

június 23. szerda Beiratkozás a középfokú intézményekbe

június 24. csütörtök Beiratkozás a középfokú intézményekbe

június 25. péntek

június 26. szombat

június 27. vasárnap

június 28. hétfő Tanévzáró értekezlet külső helyszínen Gál Gábor iv.

június 29. kedd

június 30. szerda















 


