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2016.08.01-08.23. felkészítő-tábor Oroszlány moderntánc tanszak 
08.26. hétfő 11.00 tanév előkészítő 

értekezlet 
minden pedagógus, titkár 

08.24-28. Szerda- 
vasárnap 

Mazsorettspot 
Európabajnokság 

Topáz, Achát, Jáde, 
Szaffi, Hébé csoportok 

09.01. Csütörtök 10.30 bemutató az első 
osztályosoknak 

Jáde és Achát csoport 

09.05. hétfő 17.00 tanévnyitó 
első tanítási nap 

minden növendék 

09.05. hétfő 15.30 pótbeíratkozás 
 

minden pedagógus, titkár 

09.01-03 Csütörtök- 
szombat 

Bányásznapi rendezvények Jáde és Szaffi csoportok 

09.06. kedd 14.00-18.00 Órabeosztás, 
összesítő leadási határideje 

Kulánda 

09.12. hétfő az órarend és a beíratkozási 
lapok leadásának határideje 

pedagógusok 

09.15. csütörtök Nyilatkozatok, felmentési 
kérelmek, tértési díj 
kedvezményre kérelmek 
leadási határideje 

titkár, főtárgytanárok 

09.21. szerda 16.30 csapatépítő 
összejövetel a versenyzőknek 

Topáz, Achát, Jáde, 
Szaffi, Hébé csoportok 

09. 22. csütörtök Tanévnyitó értekezlet minden pedagógus, titkár 
10.03. hétfő féléves térítési díjak 

befizetése 
Titkar, gazdaságvezető 

10.10. hétfő kiajánlott Filharmónia bérlet 
befizetési határideje 

 

10.15. szombat Tanítás nélküli munkanap  
10.17.  megyei rajzpályázat 

felhíváskiküldése 
Eichardt János 

10.31. hétfő pihenőnap  
November 2-4. őszi szünet utolsó tanítási nap 10.28, első tanítási nap november 7. hétfő 

11.7. hétfő 16.30 Hébé Halloween  minden tanszak 
11.19. szombat 20.00 Szülők nevelők bálja  
11.26. szombat Maskarák versenye  
11.29. vasárnap Advent 1.  
11.31  szerda rajzpályázat beérkezése  
12.07-ig  pályázati anyagok 

feldolgozása, a kiállítás 
felépítése 

OKSZIK, titkár, Eichardt 
János 

12.07.  rajzpályázat zsűrizése  
    
12.10 péntek Hébé Karácsony  
12.14. Szerda 17.00  megyei rajzpályázat 

díjkiosztó 
OKSZIK, Eichardt, 
Geisztné, titkár 

12.19  karácsonyi műsor  
12.22- 01.02. téli szünet 
utolsó tanítási nap dec. 21. szerda, első tanítási nap jan. 3. kedd 
Nyílt órák, félévi vizsgahét: január 16-20. 
jan 16: grafika,néptánc  
jan 18Moqui, Topáz, Jáde, Szaffi 
jan 20. Opál, Achát, Ízisz 
első félév vége: 2016. január 20. 
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január 27-ig  félévi értesítők kiadása  
február 08.  szerda 16.30 félévi értekezlet    
  1.   tanítás nélküli 

munkanap (márc. 14. 
helyett) 

 

  Civil Hét KFMK 
 

minden tanszak 

03.15. szerda nemzeti ünnep 
Március 11. szombat  „A” és „B” kategóriás 

országos verseny  
 

  Project hét Hunyadi iskola minden tanszak 
Tavaszi szünet:  
Április 13-18. (Húsvét 16-17) utolsó tanítási nap ápr 12. szerda, első tanítási nap április 19. 
szerda 
április 29.                                                A Tánc Világnapja   
05.01. hétfő munkaszünet 
05.12-14. péntek-hétfő Magyar Bajnokság  
05.15-20.  év végi beszámolók 

tantermi vizsgák 
 

06. 02-03. péntek-szombat Hébé Gála KFMK 
Oroszlány 

 

06.09. péntek utolsó tanítási nap  
06. 12-13-14.  3-4-5. tanítási szünet  
06.14. szerda tanévzáró ünnepély  
  felkészítő tábor Oroszlány  
06.20.  tanévzáró értekezlet  
 


