
 

Munkaterv a 2020/2021. tanévre 
Szülői példány 

Időpont Nap Esemény Felelős

szept. 1. kedd VENI SANCTE  8.00 Főplébánia

szept. 1. kedd Első tanítási nap. Tankönyvosztás

szept. 2-4. szerda-
péntek

felső: Péliföldszentkereszt,  
alsó: szept. 3. egynapos kirándulás

szept.  
3-4.

csüt.-
péntek

Étkezési díjak befizetése szeptemberre  
alsó: 22 napra 
felső: 19 napra

Megjegyzésbe: 
gyermek neve, 
osztálya

szept. 8. kedd Szülői értekezletek: 16.30: 1. osztályok és 8. osztály 
                                 18.00: 5. osztályok

szept. 9. szerda Szülői értekezletek: 16.30: 2. osztályok és 3. osztályok 
                                 18.00: 7. osztály

szept. 10. csüt. Szülői értekezletek: 16.30: 4. osztály  
                                 18.00: 6. osztályok

szept. 14. hétfő Délutáni elfoglaltságok táblázatának leadási határideje

szept. 17. csüt. Szülői tanács értekezlet

okt. 5. hétfő Megemlékezés az aradi vértanúkról első órában, osztályszinten.

okt. 5-6. hétfő-kedd Étkezési díjak befizetése októberre, 15 nap

okt. 8. csüt. Pályaorientációs nap

okt. 9. péntek tanítási szünet

okt. 22. csüt.
Iskolai megemlékezés, ünneplő nadrág, cipő, iskolai póló 
Fogadóóra 16.30 - 19.00 (módja a járványhelyzettől függően) 
Előzetes bejelentkezés szükséges a honlapon

okt. 23. péntek Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap

okt. 26-30. Őszi szünet

nov. 2. hétfő Első tanítási nap az őszi szünet után 



nov. 3. kedd
Szülői értekezletek: 16.30: 1. osztályok és  
8. osztály + továbbtanulási tájékoztató 
                                 18.00: 5. osztályok

nov. 4. szerda Szülői értekezletek: 16.30: 2. osztályok és 3. osztályok 
                                 18.00: 7. osztály

nov. 5. csüt. Szülői értekezletek: 16.30: 4. osztály  
                                 18.00: 6. osztály + továbbtanulási tájékoztató

nov. 5-6. csüt.-
péntek

Étkezési díjak befizetése novemberre, 20 napra

nov. 6. péntek Szalézi konferencia, tanítási szünet

nov. 13. péntek Nyílt nap az iskolában járványhelyzettől 
függően

nov.20. péntek szülői bál járványhelyzettől 
függően

nov. 29. vasárnap Advent első vasárnapja.             
 Iskolamise 16.30 PP.

járványhelyzettől 
függően

dec. 4. péntek Rorate 7.20. Az iskola kápolnájában

dec. 4. péntek Jelentkezési határidő a központi írásbeli 
felvételire

4., 6., 8. 
évfolyam

dec. 4-6. péntek-
vas.

Adventi lelkigyakorlat Péliföldszentkereszt  
(12-14 éveseknek)

járványhelyzettől 
függően

dec. 4. péntek Mikulás

dec. 7-8. hétfő-kedd Étkezési díjak befizetése decemberre, 15 nap

dec. 
11.,18.

péntek Rorate 7.20

dec. 11. péntek Adventi vásár du.

dec. 12. szombat 
munkanap

lelkinap

dec. 17. csüt.
Lelkinap, gyóntatás                                               

16.30. Pásztorjáték, hangverseny a szülőknek 

dec.18. péntek Rorate 7. 20., pásztorjáték, koncert, osztálykarácsonyok        

dec. 21. – jan. 3. Téli szünet

jan. 4. hétfő A szünet utáni első tanítási nap.                 



jan. 6. szerda Szentmise VÍZKERESZT

jan. 6-7. hétfő-kedd Étkezési díjak befizetése januárra, 19 nap

jan. 15. péntek Szalézi Szent Ferenc zarándoklat – éjszakai túra Nyergesújfalu-
Péliföldszentkereszt

jan. 22. péntek Az első félév utolsó napja

jan. 23. szombat Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évf.-ra

jan. 26. kedd 1. órában félévi értesítők kiosztása    

jan. 27. 
vagy 28.

szerda 
csüt.

Don Bosco Gála (mise, főpróba, 17-től díszelőadás)

jan. 29. péntek tanítási szünet

jan. 30. szombat Tartományi Don Bosco Nap      

febr. 2., 3., 
4.

kedd, sz., 
csüt.

Szülői értekezletek: alsó 16.30-tól, felső 18.00-től  
Utána fogadó órák előzetes bejelentkezés alapján.  

febr. 4-5. csüt., 
péntek

Étkezési díjak befizetése februárra, 20 napra

febr. 
11-12.

csüt.-
péntek

8. o. hittanvizsga

febr. 12. péntek Farsang
febr. 6., 
13., 20., 27. szombat Ismerkedő foglalkozás óvodásoknak

febr. 16. kedd Nyílt nap az iskolában járványhelyzettől 
függően

febr. 17. szerda HAMVAZÓSZERDA – iskolamise 9.00 iskolában

febr. 19., 
26.

péntek Keresztút

márc. 1-5. Témahét: Pénzhét

márc. 4-5. csüt.-
péntek

Étkezési díjak befizetése márciusra, 20 napra

márc. 5., 
12.,19., 
26.

péntek Keresztút

márc. 12. péntek Iskolai ünnepély – ünneplő ing/blúz – kokárda, ünneplő nadrág, 
cipő

márc. 15. hétfő Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap



márc. 
22-26.

Digitális témahét

márc. 27. szombat lelkinap

márc. 29-
ápr. 6.

tavaszi szünet

április 7. szerda tavaszi szünet utáni első nap

ápr. 7-8. szerda-
csüt.

Étkezési díjak befizetése áprilisra, 18 napra

ápr. 15-16. csüt.-
péntek

Elsősök beiratkozása

ápr. 19-23. Fenntarthatósági témahét

ápr. 20-22. kedd- 
szerda-
csüt.

Szülői értekezletek a szokásos rend szerint 
Fogadóórák bejelentkezés szerint

máj. 8. szombat Péliföldszentkereszt, búcsú

máj. 3-4. hétfő-kedd Anyák napja megemlékezések 
osztályonként

máj. 6.7. csüt.-
péntek

Étkezési díjak befizetése májusra, 19 napra

május 19. szerda Nyelvi kompetencia-mérés 6. és 8. osztályok

május 21. péntek tanítási szünet

május 24. Pünkösdhétfő, munkaszüneti nap

május 26. szerda Országos kompetenciamérés (matematika, szövegértés) 6. és 8. 
osztályok

május 
27-28.

csüt.-
péntek

Történelemvizsga 8. o.

jún. 4. péntek Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról – iskolapóló, 
ünneplő nadrág, cipő

jún. 3-4. csüt.-
péntek

Étkezési díjak befizetése júniusra, 9 napra 

jún. 7-8. hétfő-kedd Osztálykirándulások



jún. 10. csüt. Osztályozó konferenciák 14 órától

jún. 14. hétfő sportnap  
du.: búcsúműsor

jún. 15. kedd ballagási próba, bizonyítványosztás, TE DEUM  
ballagás, évzáró ünnepély

Nagycsoportos óvodások számára „ismerkedő” foglalkozások időpontjai:  
febr. 6., 13., 20., 27.

Az osztálymisék időpontjai: hétfőnként első óra.


