
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolája programjai a tanévben 

 

 augusztus 31. 17.00 tanévnyitó 

 szeptember 1. első tanítási nap 

 szeptember 4. 14.00 óra vezetői értekezlet  

 szeptember 4. 16.30 elsős + 5. évfolyam szülői értekezlet (minden 5. osztályban tanítónak 
kötelező!!!) 

 szeptember 5. 16:30 2.3.4 évfolyam szülői értekezlete 

 szeptember 6. 16.30 6.7.évfolyam szülői értekezlete 

 szeptember 7. 16.30 8. évfolyam szülői értekezlete (Kisné Hajagos Margit Pedagógiai 
Szakszolgálat) 

 szeptember 8-15 Izland (Farkas Anikó és Kelemen Tamás lesz erre az időre a megbízott 
vezető) 

 szeptember 29. Sportnap 

 október 2. papírgyűjtés 

 október 6. rádiós műsor 

 október 9. 14.00 vezetői értekezlet 

 október 9. 16.00 fogadó óra 

 október 19. 16:30 Nevelési értekezlet (téma: Felkészülése az intézményi ellenőrzésre, 
beszámolók a külföldi tapasztalatokról 

 október 20. 10.00 október 23. ünnepség 

 október 27. szünet előtti utolsó tanítási nap: rövidített órák 

 őszi szünet: október 30 - november 3-ig 

 november 6. szünet utáni első nap. 

 november 13. 14.00 vezetői értekezlet 

 november 13. 16.00 fogadóóra 

 november 14. óvónős nyílt nap 

 november 24. Fogódzó Gála 

 december 4. 16.30 alsós szülői értekezlet 

 december 5. 16.30 felsős szülői értekezlet 

 december 6. Mikulás 

 december 11. 14.00 vezetői értekezlet 

 december 22. Karácsonyi ünnepség, ebéd, szünet előtti utolsó tanítási nap 

 téli szünet: december 22-január 2 

 január 3. szünet utáni első tanítási nap 

 január 26. első félév vége 

 január 29. félévi konferencia 

 február 2. félévi bizonyítvány osztása 

 február 5. 16:30 félévi értekezlet 

 február 6-7 leendő elsős nyílt napok 

 február 14 iskolai nyílt nap 1-3 óra 

 február 16 farsang (alsós-felsős) 

 március 10. tanítás nélküli munkanap: (március 16-t dolgozzuk le) pályaorientációs nap 

 március 12. 14.00 vezetői értekezlet  

 március 12. 16.00 fogadó órák 

 március 13. tavaszi nevelési értekezlet 

 március 14. 10.00 március 15-i ünnepség 

 március 28. szünet előtti utolsó tanítási nap 



 április 4-5-6. tanítás nélküli munkanap (humán mk.) 

 április 9. szünet utáni első tanítási nap 

 április 16. 14.00 vezetői értekezlet 

 április 16. 16.00 fogadó órák 

 április 16 A holokauszt áldozatainak napja (8. évfolyam) 

 május 7 16.30 alsós szülői értekezlet 

 május 8. 16.30 szülői felsős 

 május 23. kompetenciamérés 

 május 30. idegen nyelvi mérés 

 június 4. Nemzeti összefogás napja 

 június 5-június 8. kirándulások hete  

 június 11:  osztályozó konferencia 

 június 15. utolsó tanítási nap 

 június 15. 17.00 ballagás 

 június 16. (szombat) 9.00 tanévzáró 
 

 


