
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás Oktatási Központ 2019-2020. tanév rendje 
Szülői értekezlet leendő elsősök szüleinek augusztus 29. (csüt.) 1700 helyszín: óvoda 

Tanévnyitó ünnepség szeptember 1. (vas.) 1700 ünneplő! 

Első tanítási nap és tankönyvosztás szeptember 2. (hétfő)  

Munkavédelmi szemle, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás  szeptember 2. (hétfő)  

Művészeti Iskola pótbeiratkozás, órabeosztás  szeptember 2-6. (hé.-pé.)  

Művészeti Iskola első tanítási nap szeptember 6. (péntek)  

Tanév eleji szülői értekezlet  szeptember 10. (kedd) 1715  

Pénztári befizetési nap Tard: 8-9.30, 14.30-15.30 Mezőkövesd: 16-17 szeptember 10. (kedd)   

Pénztári befizetési nap Tard: 8-9.30, 14.30-15.30  szeptember 17. (kedd)   

Tanulmányi versenyek beindítása, nevezések (házi- és országos) szeptember 30-ig (hétfő)  
Bábszínház-Eger, bérletes  szeptembertől folyamatos  
Zenei világnap – alsós vetélkedő  október 1. (kedd) 14.00  
Osztályonként megemlékezés az aradi vértanúkról október 4. (péntek)  
Pályaválasztási Kiállítás 2019. Eger október 15. (kedd) 10-14  
Pénztári befizetési nap Tard: 8-9.30, 14.30-15.30 Mezőkövesd: 16-17 október 15. (kedd)   
Miskolci Filharmónia bérlet: Fourtissimo Gitár Kvartett koncertje október 18. (péntek) 11.00  
Megemlékezés az 1956-os Forradalomról október 22. (kedd)  
Pénztári befizetési nap Tard: 8-9.30, 14.30-15.30 október 22. (kedd)   
Munkaszüneti nap október 23. (szerda)  
Szakközépiskolás Nyílt Nap  október 25. (péntek) hazautazás 14.30 
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek) hazautazás 14.30 
Őszi szünet (az óvoda csak 5 fő felett lesz nyitva!) október 28.-31.  
Mindenszentek – fizetett munkaszüneti nap november 1. (péntek)  
Őszi szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő)  
Pályaorientációs Nap (tanítás nélküli munkanap) november 4. (hétfő)  
Pénztári befizetési nap Tard: 8-9.30, 14.30-15.30 Mezőkövesd: 16-17 november 12. (kedd)   
Magyar Nyelv Napja és logikai játékok házi versenye november 13. (szerda) 1-3 óra megtartva 

Forrás ovisok látogatása az iskolában november 13. (szerda)  
Első félévi térítési-és tandíjak befizetési határideje november 15. (péntek)  
Pénztári befizetési nap Tard: 8-9.30, 14.30-15.30 november 19. (kedd)   
Forrás ovisok látogatása az iskolában november 20. (szerda)  
Pályaválasztási Kiállítás 2019. Miskolc  november 20-21. (sze.-csü.)  
Magántanulói konzultációs nap  november 26. (kedd) 14-16  

Zenetanszaki előadások december 2.-13.  
8. osztályosok jelentkezése a központi írásbeli felvételire december 6-ig (péntek)  
Szombati munkanap (december 24., kedd bedolgozása) december 7. (szombat)  
Missziós Projekt Nap 11.00-14.30 (csak az 1-3 óra lesz megtartva) december 7. (szombat) hazautazás 14.30 
Pénztári befizetési nap  Tard: 8-9.30, 14.30-15.30 Mezőkövesd: 16-17 december 10. (kedd)   
Igazgatói szünet, tanítás nincs (szombati munkanap lenne) december 14. (szombat)  
Hálaadó Nap december 15. (vasárnap) 1500  
Pénztári befizetési nap Tard: 8-9.30, 14.30-15.30 december 17. (kedd)   
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap  december 20. (péntek) hazautazás 14.30 
Téli szünet (az óvoda 5 fő felett lesz csak nyitva!) december 23.- január 5.   
Téli szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő)  
Fizikai állapotfelmérés 5-8. osztályban (NETFIT) január 8.- április 24-ig.  
Képzőművészet tanszak I. félévi vizsgakiállítás január 13.-24.  
Magántanulók vizsgája (igazgatói szünet, tanítás nincs) január 14. (kedd)  
Zeneiskolai vizsga: Harsány január 14. (kedd)  
Zeneiskolai vizsga: Tard január 15. (szerda)  
Központi felvételi vizsga 8. osztályosoknak január 18. (szombat) 1000   

Újévi Zenetanári Koncert  január 22. (szerda)  helyszín: ovi 
Pótló központi felvételi vizsga 8. osztályosoknak január 23. (csütörtök) 14 óra  
Első félév vége január 24. (péntek)  
Értesítés az első félévi eredményről január 31. –ig (péntek)  
Szülői értekezlet február 4. (kedd) 1715 óra  
DÖK Nap (tanítás nélküli iskolai nap) február 11. (kedd)  
Miskolci Filharmónia bérlet: Talamba koncertje február 13. (csütörtök) 13.00  
Jelentkezési határidő a középfokú intézménybe történő felvételre február 19-ig (szerda)  
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja február 25.(kedd)  

Pénz7 – témahét március 2-6.  
Szakközépben szóbeli felvételi meghallgatás (február 24.-mácius 13.) március 4. (szerda) 8.00-11.00  
Szakközépben szóbeli felvételi pótló meghallgatás  március 11. (szerda) 8.00-11.00  
II. félévi térítési-és tandíjak befizetési határideje március 13. (péntek)  
Megemlékezés az 1848-as forradalomról (ünneplő!) március 13. (péntek) 10.15 hazautazás 14.30 
Nyílt nap az általános iskolában március 18. (szerda) 8.00-11.00  
8. osztályosok jelentkezési lapjának módosítási lehetősége március 19-20. (csüt.-pén.)  
Digitális témahét március 23-27  
Miskolci Filharmónia Bérlet: Kéméndi Trió koncertje március 24. (kedd) 11.00  
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda) hazautazás 14.30 

Suli-buli-Ki?Mit?Tud? (tanítás nélküli iskolai nap) április 8. (szerda)   
Tavaszi szünet, Húsvét (az óvoda 5 fő felett lesz csak nyitva!) április 9.,14.,(csüt.,ke.)  
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda)  
A holokauszt áldozatainak emléknapja április 16. (csütörtök)  
Fenntarthatósági témahét április 20-24.  
Magántanulói konzultációs nap  április 21. (kedd) 14.00-16.00  
Tavaszi Hangverseny április 22. (szerda) 17.00 helyszín: ovi 
Utolsó tanítási nap a szakközépben április 30. (csütörtök)   
Középiskolai ballagás (csak az 1-3 óra lesz megtartva; alsós hazautazás: 11.00) április 30. (csütörtök) 11.15 hazautazás 14.30 

1. osztályos tanköteles, ill. óvodai beiratkozás április   
Munkaszüneti nap május 1. (péntek)  
Szakközépiskolai írásbeli vizsgarész és interaktív vizsgatevékenység május 11.-13, 15., 20  
Írásbeli idegen nyelvi mérés 6. és 8. osztály május 20. (szerda) 800 óra  
Képzőművészet tanszak év végi vizsgakiállítása május 25-június 4.  
Szolfézs vizsga: Tard május 25. (hétfő)  
Szolfézs vizsga: Harsány május 26. (kedd)  
Zeneiskolai év végi vizsga: Tard május 27. (szerda)  
Országos kompetenciamérések (6., 8., 10. évfolyam) május 27. (szerda) 800 óra  
Zeneiskolai év végi vizsga: Harsány május 28. (csütörtök)  
Pünkösd – munkaszüneti nap június 1. (hétfő)  
Magántanulók vizsgája (igazgatói szünet, tanítás nincs) június 3. (szerda)  
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról június 4. (csütörtök)  
Utolsó tanítási nap a művészeti iskolában június 9. (kedd)  
Művészeti iskolai beiratkozás június 10-11. (sze.-csüt.)  
Szakközépiskolai szóbeli vizsga június 11-15  
Utolsó tanítási nap (csak az 1-3 óra lesz megtartva) június 15. (hétfő) hazautazás 11.00, 

8. osztályos ballagás és tanévzáró ünnepély  június 20. (szombat) 1100 óra ünneplő! 
Középiskolai beiratkozás június 22-23. (hétfő-kedd)  
Óvoda utolsó nyitvatartási napja / Óvoda első nyitvatartási napja július 24.  / augusztus 10.  
Javítóvizsga, pótvizsga augusztus 25-26.(ke.-sze.) 1100  
Tanévnyitó ünnepség szeptember 1. (hétfő) 1600    

Első tanítási nap és Tankönyvosztás szeptember 2. (kedd) csak ebéd lesz 

 Tard, 2019. szeptember  
                                    Guba István intézményvezető  


