
Tihanyi Bencés Iskola  - A 2017/18-es tanév rendje 

2017. szeptember 1. (péntek) A tanév első tanítási napja. Tanévnyitó ünnepség a Tihanyi Bencés Apátságban 

2017. szeptember 1. (péntek) 16 óra  Szülői értekezlet az 1. osztályosok szülei részére. 

2017. szeptember 7. (csütörtök) Első tanítási nap a zeneiskolában 

2017. szeptember 13. (szerda) Szülői értekezlet a 2-8. osztályosok szülei részére. 
Alsó tagozat 16 óra. Felső tagozat 17 óra.    

2017. szeptember 22. (péntek) 
 

Tihanyi Bencés Kupa 

2017. október 20. (péntek) Iskolai ünnepség - Megemlékezés az 1956-os forradalomról, valamint a Köztársaság 

kikiáltásáról. 

2017. október 27. (péntek) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 

2017. október 30-ától 2017. november 3-ig őszi szünet 

2017. november 6. (hétfő) Az őszi szünet utáni első tanítási nap. 

2017. november 14. (kedd) Illyés-nap  

2017. november 15. (szerda)  16-17. óra: fogadóóra. 

2017. december 3. (vasárnap) Ádventi gyertyagyújtás a Mádl Ferenc téren: ádvent első vasárnapján 
 

2017. december 14. (csütörtök) Karácsonyi vásár 
 

2017. december 22. (péntek) Reggel karácsonyi diákmise, iskolai karácsonyi ünnepség. 

2017. december 27-től 2018. január 2-ig téli szünet 

2018. január 3. (szerda) A téli szünet utáni első tanítási nap. 

2018. január 26. (péntek) Az első félév vége. 2018. február 2-ig félévi értesítők kiosztása. 

2018. február 7. (szerda) Szülői értekezlet. Alsó tagozat 16 óra. Felső tagozat 17 óra 

2018. február 9. (péntek) Farsang  
 

2018. február 21. (szerda) Nyílt tanítási nap. Alsó tagozat 1-2. óra, felső tagozat 1-4. óra 
 

2018. március 10. (szombat)  Lelki nap pedagógusoknak – a diákok nem jönnek iskolába. 
 
 

2018. március 14. (szerda)  Iskolai ünnepség – Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról 

2018. március 15. (csütörtök) 

 

Nemzeti ünnep 

2018. március 23. (péntek) Szent Benedek nap 
 

2018. március 28. (szerda) A Húsvéti diákmise reggel, tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.  

2018. március 29-től 2018. április 3-ig tavaszi szünet. 

2018. április 11. (szerda) 16-17. óra: fogadóóra. 

2018. április 4. (szerda) A tavaszi szünet utáni első tanítási nap. 

2018. április 12. (csütörtök) ÖKO-nap 

2018. április 21. (szombat) Tantestületi kirándulás – a diákok nem jönnek iskolába. 

2018. április 25-27. (szerda – péntek) Erdei iskola 4. osztály. 

2018. május 2. (szerda) Madarak és fák napja 

2018. május 16. (szerda)  
 

Országos idegen nyelvi mérés, értékelés a 6. és a 8. évfolyamon. 

2018. május 23. (szerda)  
 

Országos kompetencia mérés, értékelés a 6. és a 8. évfolyamon. 

2018. május 24-25. (csüt. – péntek) Tanulmányi kirándulás felső tagozat. 

2018. május 25. (péntek) Tanulmányi kirándulás alsó tagozat. 

2018. június 11. (hétfő) Utolsó tanítási nap a zeneiskolában. 

2018. június 12. (kedd)  Diáknap 

2018. június 15. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja. 

2018. június 16. (szombat) Tanévzáró, ballagás 

 


