Az iskola adatai:
Neve: Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Sióagárdi Tagintézménye
OM azonosító: 200487
Címe: 7171 Sióagárd, Kossuth u.2.
Elérhetőség: Telefon: 06-74-537-012
Fax: 06-74-437-016
E-mail: iskola@sioagard.hu
A 2017/2018. tanév rendje
Tanítási napok szünetek:
Tanítási napok száma: 180
A szorgalmi idő
 első tanítási napja: 2017. szeptember 01. (péntek),
 utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek).
A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 02-ig
értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért
eredményekről.
Tanítási szünetek
 Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 03-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
november 6. (hétfő).
 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2018. január 3. (szerda).
 A tavaszi szünet 2018. március29-től április 03-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 04.
(szerda).
Pedagógusok:
Bittner Teréz
Fejős Lászlóné
Kész Dezsőné
Menyhei-Kovács Erzsébet
Szűcs Józsefné
Tápai Kovács Anna
Szabóné Nagy Katalin

tanító, nemzetiségi német nyelv
tanító 2.osztály
tanító 4. osztály
tanító 1. osztály
tanító 3. osztály, tagintézmény vezető
művészeti oktatás
hitoktatás

Tanulólétszám. 39 fő
Osztályok: 1-2. osztály 20 tanuló; 3-4. osztály 19 tanuló



csoportbontás: 1. osztály
2. osztály
csoportbontás: 3. osztály
4. osztály

9 tanuló
11 tanuló
9 tanuló
10 tanuló

Délutáni foglalkozások:
 Művészeti iskola: hétfő 13.30 órától 18.30 óráig (több csoportban)
 Úszásoktatás: péntek 13.30 órától 14.30 óráig (mindennapos testnevelés keretében)
 Hit- és erkölcstan: hétfő, kedd, szerda
 Német nép és honismeret: csütörtök
 Fiú labdarúgás: csütörtök
 Színházbérleti előadások: műsorrend szerint
Munkarend:
 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután öt óráig
van nyitva.
 Az iskolában tartózkodó gyermekek pedagógus felügyeletét az iskola reggel 7.30. órától
a tanítás végéig,16.45 óráig tudja biztosítani.
 Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
 1. óra:
8.00 - 8.45
 2. óra:
8.55 - 9.40
 3. óra:
9.55 - 10.40
 4. óra:
10.50 - 11.35
 5. óra:
11.45 - 12.30
Rendezvényeink a tanévben:














Évnyitó
Szüreti felvonulás Szekszárd
Kerékpáros kirándulás
Egészségnap
Szavalóverseny
Karácsonyi ünnepség
Farsangi bál
Március 15.-túra
Kirándulás
Anyák napi műsor
Gyermeknap
Erdei tábor
Évzáró

szeptember
szeptember
október
november
november
december
február
március
április
május
május
június
június

