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Sorszá
m

Név Hol végzett Szakképesítés Osztály
- főnök

Beosztás Tanított tantárgy

1. Pedagógus
1.

Vitéz János Római
Katolikus Tanítóképző
Főiskola- Esztergom

német nemzetiségi
tanító

1.a alsós
munkaközösség

vezető

német nyelv és irodalom,(1.a, 4.a)
testnevelés, matematika (1.a)
német népismeret (1.a, 4.a),

napközi( 1.a)
2. Pedagógus

2.
Károli Gáspár

Református Egyetem
Tanítóképző Főiskolai

Kar- Nagykőrös

általános iskolai
tanító, református

hittanoktató

magyar nyelv és irodalom és ének-
zene, környezetismeret, rajz,
technika,  erkölcstan, napközi

(1.a)
3. Pedagógus

3.
Apáczai Csere János

Tanítóképző  Főiskola
- Győr

általános iskolai
tanító, ének-zene
szakkollégium

1.b IT. vezető magyar nyelv és irodalom , ének-
zene, erkölcstan, napközi ( 1.b),

erkölcstan (5.a, 5.b, 6.a)
4. Pedagógus

4.
Eötvös Loránd

Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző

Főiskolai Kar -
Budapest

német nyelvi és
német nemzetiségi

tanító

 matematika, testnevelés,
környezetismeret, rajz, technika,

napközi (1.b)

5. Pedagógus
5.

Zsámbéki Katolikus
Tanítóképző Főiskola

általános iskolai
tanító- könyvtár
szakkollégium

2.a magyar nyelv és irodalom,
környezetismeret, ének-zene, rajz,

erkölcstan, napközi (2.a)

6. Pedagógus
6.

Apáczai Csere János
Tanítóképző  Főiskola

- Győr

általános iskolai
tanító német nyelvi

szakkollégium

matematika, német nyelv és
irodalom(2.a, 3.a) testnevelés,

technika, napközi, (2.a)
7. Pedagógus

7..
Budapesti

Tanítóképző Főiskola
általános iskolai

tanító
2.b magyar nyelv és irodalom,

technika, ének-zene, rajz, napközi
(2.b)

8. Pedagógus
8.

Nyugat-
Magyarországi

Egyetem Apáczai
Csere János

Tanítóképző  Főiskola
- Győr

általános iskolai
tanító

matematika,
testnevelés,környezetismeret,

erkölcstan, napközi (2.b)

9. Pedagógus
9.

Apáczai Csere János
Tanítóképző  Főiskola

- Győr

általános iskolai
tanító technika
szakkollégium

3.a K.T elnöke magyar nyelv és irodalom,
környezetismeret, technika,

erkölcstan, napközi (3.a), technika
(5.a, 5.b)

10. Pedagógus
10.

Zsámbéki Katolikus
Tanítóképző Főiskola,

Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola

Csokonai Vitéz
Mihály Pedagógiai

általános iskolai
tanító, vizuális

nevelés
szakkollégiummal,
rajztanár, okleveles

pedagógiatanár,

matematika, testnevelés,ének-zene,
rajz, napközi (3.a), napközi (1.a,

1.b) erkölcstan ( 7.a-b, 8.a-b)



Iskolánk osztályai 2016-2017. tanévben 

Osztály Létszám
1.a 23 fő
1.b 25 fő
2.a 25 fő
2.b 20 fő
3.a 22 fő
3.b 24+1 fő
4.a 24+1 fő
4.b 22 fő
Alsó összesen: 185+2 fő
5.a 20 fő
5.b 20+1 fő
6.a 23+1 fő
7.a 18 fő
7.b 20 fő
8.a 21 fő
8. b 22 fő
Felső összesen: 144+2fő

Összesen: 329+4 fő



Az országos kompetenciamérések eredményei

2011. évi kompetenciamérés eredménye



2012. évi kompetenciamérés eredménye



2013. évi kompetenciamérés eredményei



2014. évi kompetenciamérés eredménye



2015. évi kompetenciamérés eredménye



A tanulók lemaradás, évfolyamismétlése

Tanév 1.
évfolyam

2.
évfolyam

3.
évfolyam

4.
évfolyam

5.
évfolyam

6.
évfolyam

7.
évfolyam

8.
évfolyam

2011/12. 3 0 0 0 0 1 1 0
2012/13. 2 0 0 0 0 0 0 0
2013/14. 2 0 1 0 0 0 0 0
2014/15. 2 1 0 0 0 0 0 0
2015/16. 2 1 0 0 0 0 0 0



A tanórán kívüli egyéb foglakozások igénybevételének lehetősége iskolánkban a 2016/2017. tanévben

Alsós énekkar: szerda 7. óra 

Furulya szakkör: hétfő 8. óra

Rajz szakkör alsós (2-4 osztály):  szerda 7.8. óra

ÖKO szakkör (1-2. osztály) : csütörtök 7. óra

ÖKO szakkör ( 3-4 osztály) :  hétfő   8. óra

Dráma szakkör: péntek 6. óra

Differenciáló foglalkozás: 2.b: (matematika, magyar)   csütörtök 6.7. óra

Differenciáló foglalkozás 3. b (magyar, matematika) hétfő 6.7. óra, csütörtök 6. óra

Differenciáló foglalkozás 4. b:  (magyar, matematika, német)hétfő 6.7 óra, kedd 7. óra

Gyógytestnevelés:  hétfő 14.00-14.45

Felső:

Rajz szakkör :csütörtök 7. óra

Informatika szakkör:szerda 7. óra

Differenciáló foglalkozás (matematika)  csütörtök 6.  7. óra, 

Differenciáló foglalkozás (magyar) :szerda 7., csütörtök 8 óra,

Nyelvvizsga előkészítő (német):  kedd 7.8. óra,  szerda  7.  8. óra



Felvételi előkészítő (matematika) : szerda 6. óra, csütörtök 8. óra 

Felvételi előkészítő (magyar): csütörtök 7. óra

ISK: minden nap 14.15-17 óráig 

Gyógytestnevelés:  hétfő 14.00-14.45

Énekkar: hétfő 7. óra

Az iskolai dolgozatok szabályai

- Az iskolai beszámoltatások módjai: szóbeli és írásbeli.

- A szóbeli felelést helyettesítő (röpdolgozat), a napi tanagyagot számon kérő írásbeli kötelezettség, előzetes bejelentés nélkül íratható. 
Értékelésének súlya a szóbeli feleletével azonos. 

- Írásbeli témazáró időpontját a diákoknak joga van előre tudnia a lelkiismeretes felkészülés miatt.
- A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított 2 héten belül (kivétel, ha a pedagógus beteg) kijavítva megtekinthesse.
- A témazárót a szülő fogadóórán megtekintheti a szaktanárnál.

Az írásbeli beszámoltatás formái

A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot íratunk. 

Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak:

 röpdolgozat az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából,

o érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,

o a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező,

o a röpdolgozatra a tanuló az SZMSZ-nek megfelelően egy osztályzatot kap,



 témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából

o jellemzően az osztály egészét érinti,

o a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően 

o legalább egy héttel korábban kell, hogy megtörténjék,

o a témazáró dolgozatra a tanuló az alábbi százalékoknak megfelelően egy osztályzatot kap

Az iskolai beszámoltatás alkalmával, az ismeretek számonkérése során a következő százalékokat alkalmazzuk:

 alsó tagozaton: 

/ Az első osztályban és második osztály első félévéig szöveges értékelés van érvényben./

százalék érdemjegy szöveges értékelés
0-40% elégtelen (1) felzárkóztatásra szorul
41-55% elégséges (2) felzárkóztatásra szorul
56-75% közepes (3) megfelelően teljesített
76-90% jó (4) jól teljesített
91-100% jeles (5) kiválóan teljesített

 Felső tagozaton:

százalék érdemjegy
0-33% elégtelen (1)
34-50% elégséges (2)
51-75% közepes (3)
76-90% jó (4)
91-100% jeles (5)
 



A hétvégi házi feladatok szabályai

Iskolánkban a tanulók hétvégére nem kapnak külön házi feladatot. Csak annyi házi feladatot kapnak pénteken, amennyit egyik óráról a másikra 
kapnának, és amelyet péntek délután a napköziben, tanulószobában el tudnak készíteni és meg tudnak tanulni. A szorgalmi házi feladatat 
elkészítése önkéntes jelentkezésen alapul.

Az intézmény nyitva tartásának rendje

Az iskola munkanapokon 7.00 órától 17 óráig tart nyitva. Esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyre a 
tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt kell kérni az iskolavezetéstől.

Csengetési rend:

  

Óra Jelző Be Ki
1. 745 800 845

2. 855 940

3. 950 955 1040

4. 1050 1135

5. 1155 1200 1245

6. 13 05 1310 1355

7. 1410 1415 15 00

8. 15 05 1550



Sukorói csengetési rend:

Óra Becsengetés Kicsengetés
1. 8.00 8.45
2. 9.00 9.45
3. 9.50 10.35
4. 10.55 11.40
5. 12.20 13.05
6. 13.15 14.00
7. 14.05 14.50

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben szervez az iskola (magántanulók, tantestületi döntés alapján

kötelezettek esetében). 

 A vizsgák   időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10

nappal a vizsga kezdő időpontja előtt.

 Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben

lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett

időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását.



 A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai

munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a Pedagógiai

Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó  követelményeivel. 

A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek:

a) osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,

 akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem osztályozható, és ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó

vizsgát tegyen.(a tanuló csak eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait magasabb évfolyamon),

 Ha a tanuló hiányzása adott  félévben meghaladja adott  tantárgyból  a 30%-ot,  köteles  a tantárgyból  osztályozó vizsgát tenni;  ha a két félévben

összesen lépi át  a 30%-ot,  a nevelőtestület  dönthet az osztályozó vizsgáról,  vagy a jegyek alapján történő értékelésről,  ha az elégséges számú.

(20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet

 aki vendégtanuló,

 aki rendszeres iskolába járás alól felmentett, magántanuló. A rendszeres iskolába járás alóli felmentés legfeljebb egy tanévre szól. 

A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti. 

b) különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki

 tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri felvételét,

 eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik,



 A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót. Különbözeti vizsgát a tanév

során folyamatosan lehet szervezni.

c) javítóvizsga

Javítóvizsgát tesz az a tanuló,

 aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, és a nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet. Kivéve, ha 3-nál több tantárgyból van 

elégtelen osztályzata.

 aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt időpontig nem tette le,

 aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.

Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját a

szorgalmi időszak lezárásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni.

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel. A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet.

d) pótló vizsga

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti.

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad,

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.

Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani.

 Vizsgaforma, vizsgarészek:



Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

 Vizsgatárgyak, vizsgarészek

Vizsgaidőszakok

Vizsgatárgy Évfolyam Írásbeli Szóbeli
Magyar nyelv 1-8 x
Magyar irodalom 1-8 x
Matematika 1-8 x
Történelem 5-8 x
Idegen nyelv 1-8/4-8 x x
Biológia 7-8 x
Fizika 7-8 x
Környezetismeret 1-4 x
Természetismeret 5-6 x
Földrajz 7-8 x
Kémia 7-8 x



• javítóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31. között

• osztályozó vizsga: Az igazgató határozza meg a vizsgaidőpontot, és erről a szülőt írásban értesíti.

A fentiektől eltérő időpontban az igazgató engedélyével tehető vizsga az intézményben.

Felvételi lehetőségek:

A tanulói  jogviszony felvétel  vagy átvétel  útján keletkezik  tanulói  jogviszony a beíratás  napján jön létre  nappali  képzésben,  illetve  indokolt  esetben

magántanulóként. Felvételt nyer minden gyermek az iskolánk körzetéből és korlátozott számban azok a körzeten kívüliek, , köteles először a hátrányos

helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni, hátrányos helyzetű tanulók felvétele után előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek

hiányában tartózkodási helye, az iskola székhelyén vagy telephelyén találhat A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi

kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

Ha  helyhiány  miatt  nem  tudja  teljesíteni  az  iskola  a  felvételt,  akkor  az  érintett  csoportok  között  sorsolással  dönt.  A  sorsolás  lebonyolítása  a

következőképpen zajlik:

Az érintett szülők előtt egyforma, jelzés nélküli papírlapokra írjuk fel a gyermekek nevét, majd azokat összehajtva, egy letakart kosárból húzza ki a

sorsolási  bizottság   egy  tagja  a  megengedett  létszámnak  megfelelő  számú  nevet.

- Az elsős tanulók osztályba és csoportba sorolásáról a szülői kérések figyelembevétele alapján az igazgató dönt az osztálylétszám határig. 

- Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél – az egyedi körülmények mérlegelése alapján, minden esetben az igazgató dönt.



A beiratkozás idejét minden évben a Kormányhivatal rendeli el, és határozza meg az iskolába felvehető elsős osztályok számát. A Felsővárosi Általános 

Iskola Szakmai lapdokumentuma szerint az  iskolánkba felvehető maximális  tanulólétszám:   432 fő+ 80 fő a Sukorói Tagiskolába. A 2013. évi CXC. 

törvény pedig   tartalmazza  az osztályonkénti minimum létszámot, mely a német nemzetiségi osztályok esetében: 8 fő/ osztály, normál osztályoknál 14 

fő/osztály.

2016/17-es tanév programja

Szeptember

Időpontja Program
09.01. 8:00 Ünnepélyes tanévnyitó
09.01. Tankönyvosztás
09.02-04.  A városi Diáktanács előkészítő tábora
09.05. 7.00-11:00 Papírgyűjtés
09.06. 16:30-tól Felsős szülői értekezlet
09.13. 16:30-tól Alsós szülői értekezlet
09.26. 14:00 Sudoku-verseny, 2-3-4. évf.

DÖK-gyűlés – heti rendszerességgel
Szájhigiéniai-nap, fogászati-nap
Európai Mobilitási Hét / Autómentes Világnap
Szakkörök beindítása
Ökoiskola beindítása, folytatása. Ökozseton-gyűjtő program meghirdetése, tantermi szelektív papírgyűjtők 
készítése, elhelyezése.

Október



Dátum Program
10.01. Ökoiskola: „4 évszak-4 túra” I.: Balaton-felvidék
10.04. 16:00-17:00 Felsős fogadódóra
10.06. 11:00 Emlékműsor: aradi vértanúk
10.11. 16:00- 17:00 Alsós fogadóóra
10.19. 14:00 Helyesírási verseny (j-ly) 5-8. osztály
10.21. 11:00 Emlékműsor: 1956. okt. 23-i forradalom
10.26. 14:00 Szövegértési verseny, 2-3-4. évf

A Zene Világnapja
Az Állatok Világnapja
Hagyományőrző foglalkozások (kukoricatörés, szüret, régi gyermekjátékok készítése) Rác utca, Moha

November

Dátum Program
11.08. 16:00-17:00 Felsős fogadóóra
11.08. 16:30-tól Pályaválasztási szülői értekezlet
11:09. 8:00-8:45 Pályaválasztási osztályfőnöki óra
11.11. 16:00-18:00 Márton-nap
11.15. 16:00-17:00 Alsós fogadóóra
11.16.

Nyílt nap
11.17.
11.19 Ökoiskola: „4 évszak-4 túra” program II.: Néprajzi Múzeum és Természettudományi Múzeum
11.25. Katalin-nap
11.28. 14:00 Német nyelvű szavalóverseny, iskolai forduló, alsó tagozat
11.28. Első adventi gyertyagyújtás

December

Időpontja Program
12.01. 14:00 Német nyelvű szavalóverseny, iskolai forduló, felső tagozat
12.02. 9:00-12:00 Mikulás-ünnep: óvodások és az alsó tagozat
12.05. Második adventi gyertyagyújtás
12.09. 16:00-18:00 Mikulás buli, 5. évfolyam befogadása
12.12. Harmadik adventi gyertyagyújtás



12.13. 16:30-17:30 Alsós fogadóóra
12.16. DÖK-ös karácsonyi vásár
12.19. Negyedik adventi gyertyagyújtás
12.19-20. Manó-posta
12.20. 16:30-17:30 Karácsonyi ünnepély

12.21.
Bolhapiac, osztálykarácsony
Részvétel a városi karácsonyi ünnepélyen, és az idősek otthonában
Részvétel az István király Ált. Isk. 8. évfolyamosok számára meghirdetett a nyelvi versenyén
Kézműves foglakozások a Kézművesek Házában

Január I.

Dátum Program
01.09. 16:30-tól Ovis foglalkozás
01.18-20. Szent Sebestyén-napok

2016/2017. II. félév

Január II.

Dátum Program
01.23. I. félév végi nevelési értekezlet
01.23. 16:30-tól Ovis foglalkozás
01.09-05.31. Netfit- mérés
01.31. 16:30-tól Felsős szülői értekezlet

 Február

Dátum Program
02.03. 15:00-18:00 Farsang
02.06. 16:30-tól Ovis foglalkozás
02.07. 16:30-tól Alsós szülői értekezlet
02.11. 19:00-tól Felsővárosi Szülők Bálja,, 8. oszt. gálaműsora
02.13. 8:00-12:00 Továbbképzési nap- tanítás nélküli munkanap
02.20. 16:30-tól Ovis foglalkozás
02.23. 14:00 Német verseny 1-4-évf.
02.24. 11:00 Emlékműsor: diktatúrák áldozatainak emléknapja



02.28. 16:00-17:00 Felsős fogadóóra
Zrínyi Ilona matematika verseny 2-8.oszt
Ajándékozz egy könyvet könyvtáradnak!

 Március

Dátum Program
03.06. 16:30-tól Ovis foglalkozás
03.07. 16:30-17:30 Alsós fogadóóra 
03.14. 11:00 Emlékműsor: 1848. március 15.
03.16. 14:00 Matematika háziverseny 1-4. o.
03.16. 14:00 János vitéz verseny 5. évf. számára, házi verseny
03.17. 14:00 Víz világnapi megyei verseny (7-8. oszt)
03.20. 16:30-tól Ovis foglalkozás
03.25. Ökoiskola: „4 évszak-4 túra” program III.: Bakony
03.29. 14:00 Matematika verseny 1-4. évf.

Április

Dátum Feladat megnevezése
Kiemelt feladatok:

 Beíratás: Az első osztályosok beíratása: önkormányzati rendelet alapján.

 Zentais hetek keretében hirdetett nyelvi fordítói versenyre

 Kézműves foglakozások a Kézművesek Házában

 Német nyelvi verseny 5-6. évfolyamosok részére (Pusztavám/Bodajk)

 „TrachTag”

04.04. 16.30-17:30 Felsős fogadóóra
04.11. 16:30-17:30 Alsós fogadóóra 
04.12. 11:00 Emlékműsor: a holokauszt áldozatainak emléknapja
04.20. 14.00 Házi vers- és prózamondó verseny felső tagozatosoknak
04.21 7:00-11:00 Papírgyűjtés
04.24. Nyílt nap



04.25.
04.26. 14:00 Helyszíni rajzverseny 1-4. évf.
04.27. 14:00 Nyelvvizsga-felkészítő verseny 7. évf.
04.28. DÖK-nap

Május

Időpont Program
05.02. 16:30-17:30 Felsős fogadóóra
05.04. 14:00 Szövegértés verseny 1-4.évf.
05.05. 8:00-17:00 Német nemzetiségi és hagyományőrző nap
05.09. 16:30-17.30 Alsós fogadóóra 
05.17. 8:00-tól Idegen nyelvi mérés
05.18. 14:00 Környezetismeret háziverseny 1-4. osztály
05.24. 8:00-tól Országos kompetencia-mérés
05.31. 11:00 Emléknap: nemzeti összetartozás emléknapja

 Ökoiskola: „4 évszak-4 túra” IV.: Velencei-tó, Ökozseton- gyűjtő játék eredményhirdetése
Madarak-és fák napja
Megyei német nemzetiségi verseny, alsó tagozat (Vértesboglár)
7-8. évfolyamosok megyei német nyelvi versenye (Mór)
Osztálykirándulások, erdei iskolai programok
Anyák napi ünnepségek (május 2-6.)
Könyvjelző kiállítás

Június

Időpont Program
06.01-02. Tantestületi kirándulás
06.13. 11:00 8. évf. búcsúműsora
06.13. 14:00 Év végi osztályozó értekezlet
06.14. DÖK-közgyűlés

Ökoiskola: Környezetvédelmi világnap, ballagás  Végzős diákok faültetése
06.17. 10:00-11:00 Ballagás
06. 19. 8:00-tól Évzáró tantestületi értekezlet
06.22. 17:00-18:00 Ünnepélyes tanévzáró
06.26- Alsós tábor



Intézményünkben intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott 2016. április 26-án.


