
 

 

M TA 
Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola 

2019-2020 Tanév helyi rendje 

 

1.1. A tanítási év szorgalmi ideje 

 első tanítási napja 2019. szeptember 2. /hétfő 

 utolsó tanítási napja 2020. június 15./hétfő  

1.2. A tanítási napok száma  

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Tanítási órák száma 144 óra.  

1.3.Értékelések, bizonyítványok kiosztása 

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 20120 január 31-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

 

1.4. Az első félév 

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

1.5. A tanítási szünetek 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2019. november 4. (hétfő). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2020. január 6. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2020. április 15. (szerda). 

Az iskola a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a 

tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon 

tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 

 



1.6.Nemzeti ünnepek (tanítási szünetek):  

2019. október 06. Aradi vértanúk napja 

2019. október 23.  1956-os forradalom és szabadságharc 

2019. november 01.  Mindenszentek napja 

2020. március 15.  1848/49-es forradalom és szabadságharc 

2020. április 013 Húsvéthétfő 

2020. május 01.  Munka ünnepe 

2020. június. 1   Pünkösdhétfő   

1.5. Ünnepek, rendezvények  

A Zene Világnapja és a mese napja október 1.  

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról október 4-ig 

Nemzeti ünnep, iskolai ünnepély október 22.  

Mikulásjárás december 6.  

Iskolai karácsonyi ünnepségek csoportokban december 16-20-ig 

A Magyar Kultúra Napja január 22.  

Farsang február 10.-14.  

Megemlékezés a diktatúrák áldozatairól február 24.  

Nemzeti ünnep, iskolai ünnepély március 13. péntek  

Iskola-bemutatás, leendő tanulóknak, előzetes egyeztetés alapján. 

Holokauszt áldozatainak emléknapja április 16.  

Anyák napi ünnepségek május 4-8. 

Gyermeknap május 22. 

Pedagógusnap május 29.  

Nemzeti Összetartozás Napja június 4.  

Táborok megszervezése folyamatban. 

 


