TÁJÉKOZTATÓ
a Gregor József Általános Iskola 2017/2018-as programjairól
 A tanév 2017. szeptember 1-től 2018. június 15-ig tart
Első tanítási nap: szeptember 1. (péntek)
Utolsó tanítási nap: június 15. (péntek)
Tanítási napok száma: 180
 Az első félév 2018. január 26-ig (péntek) tart.
 A félévi értesítő kiosztása: 2018. február 2. (péntek)
 Őszi szünet: 2017. október 30-tól november 3-ig
Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 27. (péntek)
Szünet utáni első tanítási nap: november 6. (hétfő)
 Téli szünet: 2017. december 27-től január 2-ig
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 20. (szerda) (december 21-én, csütörtökön nevelési
értekezlet lesz, december 22. péntek pedig az október 7-én, szombaton megrendezésre kerülő Gregor-nap viszszaadása)
Szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3. (szerda)
 Tavaszi szünet: 2018. március 29-április 3.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 27. (kedd) (március 28. szerda nevelési értekezlet)
Szünet utáni első tanítási nap: április 5. (csütörtök) (április 4. szerda a február 10-én, szombaton megrendezésre kerülő projektnap visszaadása)
Iskolai ünnepélyek, megemlékezések ideje










Tanévnyitó ünnepély: szeptember 1. (péntek) 8.00 óra
Aradi vértanúk emléknapja (iskolarádióban): október 6. (péntek)
Nemzeti ünnep (1956.): október 20. (péntek)
Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (iskolarádióban): február 23. (péntek)
Az 1848-as forradalom és szabadságharc: március 14. (szerda)
Holokauszt áldozatainak emléknapja (iskolarádióban): április 16. (hétfő)
Nemzeti Összetartozás Napja: június 4. (hétfő)
Ballagás és a 8. osztályosok bizonyítványosztása: június 15. (csütörtök) 17.00 óra
Tanévzáró ünnepély: június 22. (péntek) 18.00 óra

Tanítás nélküli munkanapok
1 nap Nevelési értekezlet: december 21. (csütörtök)
1 nap Pályaválasztási nap: október 11. (szerda)
1 nap: Papírgyűjtés: március 10. (szombat)
1 nap Nevelési értekezlet: március 28. (szerda)
1 nap Tavaszi tanulmányi kirándulás: felső: április 21. (szombat)
alsó: június 5., 6., 7., 8. (keddtől péntekig)
1 nap Diáknap: június 14. (csütörtök)
Szülői értekezletek
Alsó tagozat:
1. oszt.:
2. oszt.:
3-4. oszt.:
1-2. oszt.:
3-4. oszt.:

szeptember 4. (hétfő) 17.30 óra
szeptember 13. (szerda) 17.30 óra
szeptember 14. (csütörtök) 17.30 óra
február 7. (szerda) 17.30 óra
február 8. (csütörtök) 17.30 óra

Felső tagozat:
5. oszt.: szeptember 12. (kedd) 17.00 óra
6. oszt.: szeptember 12. (kedd) 17.30 óra
7-8. oszt.: szeptember 13. (szerda) 17.30 óra
8. oszt.: összevont továbbtanulási fórum: október 25. (szerda)
5-6-7. oszt.: február 6. (kedd) 17.30 óra
8. oszt.: január 31. (szerda) 17.30 óra
Fogadóórák (17-18 óráig)
alsó
2017. október
10.
2017. december
5.
2018. március
6.
2018. május
2.

felső
9-10.
5-6.
6-7.
2-3.

Iskolavezetés + osztályképviselő szülői fórum 2 alkalommal a tanév folyamán. (Pontos időpont
külön értesítés alapján.)
Iskolai programok
Diákparlament: szeptember 25. (hétfő)
Autó nélkül a Gregorba! programhét: szeptember 11-15.
Őszi kirándulások: önkéntesen bármelyik tanítási napon kívüli időpontban (szeptember-októberben)
Gregor Nap: október 7. (szombat)
Német nyelvi szavalóverseny: november 29. (szerda) 14.00 óra
Karácsonyi hangverseny december 19. (kedd) 18.00 óra
Karácsonyi osztály-megemlékezések december 20. (szerda)
Farsang – „Időutazás” projektnap: február 10. (szombat)
Papírgyűjtés: április 4. (szerda), ill. szelektíven folyamatosan
Rákosmenti Kis Lángelmék (kerületi matematika verseny): április 19. (csütörtök) 14.00 óra
Rajzkiállítás: május 8-tól (kedd) a Vigyázó Sándor Művelődési Házban
Határtalanul program 7. évfolyamon: május 8-12.
Keressük „Gregor utódját” tehetségkutató verseny: május 9. (szerda)
Tavaszi kirándulások:
felső: április 21. (szombat – munkanap)
alsó: június 5., 6., 7., 8. (kedd-péntek)
Évzáró hangverseny: május 25. (péntek)
Musical bemutató: június 2-3. (szombat-vasárnap) 19.00 órai kezdettel
Diáknap: június 14. (szerda)
Táborok:
Kemence (2 tábor):
június 25-30., ill. július 2-7.
Musical tábor (Pálköve):
augusztus eleje
Német nyelvi tábor:
június 24-30. Saalbach, Ausztria
Kétbodony:
július 2-6.
Nyílt napok:
- nyílt nap a felső tagozaton – november 14. (kedd)
- a leendő első osztályosok beiskolázásával kapcsolatos nyílt napok és nyílt órák (művészeti, matematika, magyar): február-március
A munkaközösségeknek a szülőket is érintő bemutató foglalkozásairól az interneten és az iskolai hirdetőtáblán időben tájékozódhatnak a kedves szülők.

