2018. december
Dátum /
(határ) idő

Program / feladat
Tanítási nap „B” hét hétfői órarend szerint

1.
szombat

(December 24-ét dolgozzuk le.)

-

alsóban 4, felsőben 5 órát tartunk
utána összevont ügyelet lesz mindkét épületben

3. hétfő
16.00

A Szülői Munkaközösség értekezlete

17.00

Fogadó óra a 3-8. évfolyamosok részére
Rendhagyó tanítási nap(ok) – délután december 21-ét dolgozzuk le

4. kedd

dec. 6.
csütörtök
7.
péntek

-

Délelőtt „A” hét keddi órarnd szerint tartunk 5 tanórát.
Ebédszünet (12.35-14.00) után „A” hét pénteki órarend szerint tartunk 3 rövidített
tanórát. Körülbelül 15.50-kor végzünk.

Mikulás ünnepélyek

Suli buli a felső tagozatosok részére

17.00 – 20.00

10.
hétfő
8.00 – 14.00

dec. 7.
péntek
10.
hétfő
7.30-11.00
és
13.00-17.30

12.
szerda

15.
szombat
800 – kb.1300

Tanítás nélküli munkanap – ÖKO nap a Lidl Egészségtudatos programjával
párhuzamosan
Részletes tudnivalókat a Szülői Munkaközösség értekezletén mondunk el, illetve az
osztályfőnökök küldenek.
Határidő: Nyolcadikosok jelentkezése a központi felvételi vizsgára

Ebédbefizetés január hónapra

A Tébláb táncegyüttes bemutatója a Kondor Művelődési Házban alsó tagozatosok részére

Hagyományőrző nap – tanítás nélküli munkanap
+ a Darus épületben Luca napi vásár
Részletes kiírás külön lesz!
Ebéd után haza lehet menni. Délután ügyeletet tartunk mindkét épületben.

15.
szombat

A JAM program keretén belül Diákvállalkozók országos karácsonyi vására a Duna Plázában

17.
hétfő
7.30-11.00
és
13.00-17.30

Ebédbefizetés január hónapra

18.
kedd

Az 1-2. évfolyam a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó bábelőadáson vesz részt

20.
csütörtök

Az 1-2. osztályos gyerekek karácsonyi ünnepélye a körzetes óvodák meghívásával
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

dec. 20.
csütörtök

Karácsonyi ünnepélyek:

815
900
1000

1-2. évfolyam
3-4. évfolyam
5-8. évfolyam
Ebédeltetés kb. 11 órától
13 órától összevont ügyelet a Feál épületben !

21.
péntek

Tanítás nélküli nap – ledolgozzuk december 4-én
TÉLI SZÜNET
2018. december 24-től 2019. január 02-ig.
A szünet utáni első tanítási nap:
2019. január 3. „A” hét csütörtök

Pótbefizetés a GESZ pénztárban (1181 Budapest, Városház u. 16.) 09:00 – 12:00 óra között:
2018. december 21, 27.

