A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1. félévi munkaterve – szülők számára

szept. 2. V.

(16.00)

szept. 3. H.
szept. 3-10.

(8.00)
(17.00)

szept. 7. P.
szept. 9. V.
szept. 19. Sz.
szept. 30. V.

(7.20)
(8.00)
(17.30)
(10.00)

okt. 5. P.

Szeptember
Veni Sancte a Rákosszentmihályi templomban
1. tanítási nap
Szülői értekezletek
szept. 3. hétfő 17.00 első évfolyam
szept. 5. szerda 17.00 ötödik évfolyam
Első péntek gyónási lehetőség
2. vasárnapi szentmise a templomban
Megbeszélés az SZMK vezetőkkel
Szentmise és Szent Mihály napi búcsú a Templomtéren
Október
Első pénteki szentmise
Megemlékezés az aradi vértanúkról az iskolarádióban
Szüreti mulatság és őszi vásár

(7.20)
(15.0018.00)

okt. 8. H.
okt. 9. K.
okt. 12. P.
okt. 13. Sz.
okt. 17. Sz.
okt. 19. P.

nov. 9. P.
nov. 10. Sz.

Sportnap
1. tanítás nélküli munkanap
Pályaorientációs – nap
(10.00)
Erasmus+ nap
(14.30)
Bolyai matematika verseny a Nériben
Munkanap – hétfői órarend szerint
(18.00)
2. vasárnapi szentmise -Vigilia
(17.00)
Továbbtanulási Fórum
(11.00)
Ünnepi műsor a hősökért -1956. évi forradalom évfordulója
Őszi szünet: 2018. október 29-31-ig
(utolsó tanítási nap: okt. 26. péntek, első tanítási nap: nov. 5. hétfő)

(14.30)
(18.00)

nov. 16. P.
nov. 19-21.
nov. 26-27.
dec. 1. Sz.
dec. 3. H.
dec. 5. Sz.

(8.00-11.00)
(16.30-18.30)

(7.00)
(9.00
11.30)
(8.00)

–

November
Bolyai magyar verseny
Munkanap – pénteki órarend szerint
2. vasárnapi szentmise - Vigilia
A negyedéves szöveges értékelés kiosztása
1-5. évfolyam
Iskolai nyílt nap
Fogadó óra
December
2. tanítás nélküli munkanap –Tanári Közösségi Nap
Rorate
Nyílt nap a leendő elsősöknek

Szent Miklós ünnepe osztályszinten, az első órában
A központi írásbeli felvételi jelentkezési határideje a 8. évfolyamos tanulóknak
Bukásra álló tanulók értesítése
dec. 9. V.
(8.00)
2. vasárnapi szentmise
dec. 15. Sz.
(8.00-13.00) Munkanap - Luca-napi kézműveskedés és vásár
dec. 19.
(18.00)
Karácsonyi koncert a templomban
dec. 21. P.
Iskola-karácsony, majd osztálykarácsony
TÉLI SZÜNET: 2018. dec. 22. – 2019. jan. 2-ig.
(Utolsó tanítási nap: dec. 21. péntek, első tanítási nap: jan. 3. csüt.)
Január
jan. 3. Cs.
(7.50)
Első tanítási nap
jan. 7. H.
(17.00)
Szülői értekezlet a 8. osztályosok és szüleik számára
(17.00-18.30) Fogadóóra a bukásra álló tanulók szüleinek
jan. 13. V.
(8.00)
2. vasárnapi szentmise a templomban
jan. 19. Sz.
(10.00)
Központi írásbeli felvételi vizsga a nyolcadik évfolyam tanulóinak
jan. 26. P.
Az első félév zárása
Február
febr. 1. P.
Félévi értesítők kiosztása
A változtatás jogát fenntartjuk!
dec. 6. Cs.
dec. 7. P.

