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Augusztus 25-én (csütörtök) 9 óra  tanévkezdő nevelőtestületi értekezlet
Augusztus 31-én (szerdán) 17 órakor tanévnyitó istentisztelet
Szeptember 1. (csütörtök) első tanítási nap
Szeptember 16-17-én
(péntek-szombat) Enyingi Török Bálint Napok - iskolai rendezvény
30
péntek 14 orgonakoncert
szombat  térzene
vasárnap  úrvacsorás ünnepi istentisztelet 1030;
Október 5-én (szerda) házi koncert a Zene Világnapján
Október 6-án (csütörtök) az aradi vértanuk emléknapja - megemlékezés iskolai szinten
Október 23. (vasárnap)  Nemzeti ünnep
Október 28. (péntek) ”Szüreti Mulatság” - a néptánc tanszak bemutatója
Október 28. (péntek) az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Október 31. (szombat) reformáció emléknapja
Október 31.  az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás
rendjéről
November 7. (hétfő) az őszi szünet utáni első tanítási nap
December 6. (kedd) mikulás koncert
December 7. (szerda) - adventi vásár
December 9. (péntek) tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
December ~12-16 között - karácsonyi rendezvények (osztályszinten)
December 21. (szerda) a téli szünet előtti utolsó tanítási nap
December 24. karácsonyi ünnepi gyermekműsor a templomokban

2017
 Január 3. (kedd) a téli szünet utáni első tanítási nap
 2016. október 3 – 2017. május 31.  minden negyedik évfolyamos tanuló az olvasás, a
matematikai és a természettudomány készség és képességterületeken legalább egy
alkalommal részt vesz az elektronikus alapon működtetett mérőeszközök alkalmazásával
történő diagnosztikus készség és képességmérésben
 Január 9. és május 31. között  a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
 December 16 – január 20-ig a művészeti oktatásban félévi beszámolók
 Január 20. (péntek) a tanítás első félévének vége
 Január 21. (szombat) központi írásbeli felvételi vizsgák
 Január 23-án (hétfő) félévi osztályozó értekezlet
 Január 27. (péntek) a félévi tanulmányi eredményekről szóló értesítések határideje
 Február 15. (szerda) az iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat
 Február 25. a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
 Március 1. farsangi időszak vége (hamvazó szerda)
 Március 15-én kedden - népdaléneklő verseny
 Március 16-17.  a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
 Április 11-én iskolai szavalóverseny
 Április 14.  a Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.)
 Április 14. (péntek) a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, nagypénteki ökumenikus áhítat
 Április 24. (hétfő) a tavaszi szünet utáni első tanítási nap;
 Április 28-án (péntek) szülinapi tanulmányi és művészeti verseny
 Április 28-án (péntek) az iskola születésnapja (délelőtt verseny, délután műsor)
 Május - madarak-fák napja  iskolai rendezvény
 Május 17. (szerda)  idegen nyelvi (szövegértési készséget vizsgáló) mérés
 Május 24 – június 14-ig  művészeti oktatás év végi vizsgái
 Május 24. (szerda) országos kompetenciamérés
 Június 2. (péntek) Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) – iskolai szintű megemlékezés
 Június 14-én (szerda) utolsó tanítási nap
 Június 14-én (szerda) 14 óra  tanévzáró értekezlet
 Június 17-én 10 óra ballagás
 Június 18-én 17 óra tanévzáró istentisztelet
 Június 15 – június 23-ig → nyári napközi
 Július első hete – mesetábor

