A tanév helyi rendje
1. A szorgalmi idő - 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján
1.1.
A 2017/2018. tanévben a szorgalmi idő
- első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek)
- utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek)
A tanítási napok száma általános iskolában 180, a gimnáziumban 179 nap.
1.2. A szorgalmi idő első félévének utolsó tanítási napja: 2018. január 26. (péntek).
Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2018. február 02-ig kapják
kézhez a tanulók.
1.3. A szorgalmi idő második félévének utolsó napja 2018. június 15.
A gimnázium 12. évfolyamán: 2018. május 03. (csütörtök).
2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása - 12/2016. (V. 28.)
EMMI rendelet, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja
alapján.
A szorgalmi idő alatt az általános iskola nevelőtestülete a jelen dokumentumban meghatározott
pedagógiai célra hat munkanapot, a gimnáziumi tagozat 6 tanítás nélküli munkanapot
használhat fel, amelyből egy-egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület
véleményének figyelembe vételével az iskolai diákönkormányzat – általános iskola, gimnázium
- jogosult dönteni.
A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:
a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:
A tanítás nélküli munkanapok meghatározása az általános iskolában
1. 2017. december 20.
Kodály heti projektnap
2. 2018. március 28.
Nevelési értekezlet
3. 2018. május 7.
DÖK - nap
4. 2018. május 8.
Pályaválasztási nap
5. 2018. május 25.
Alba Regia Nemzetközi
Gyermekkórus Fesztivál
6. 2018. június 1.
Osztálykirándulás az általános iskolai
tanulóknak
A tanítás nélküli munkanapok meghatározása a gimnáziumban
1. 2017. szeptember 8.
„Gólyák és Sárkányok napja” – évnyitogató
kirándulás
2. 2017. november 10.
Pályaválasztási Kiállítás – 9-10-11. osztály
2018. január
Educatio Kiállítás Budapest – 12. osztály
3. 2018. március 28.
Nevelési értekezlet
4. 2018. május 25.
Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál
5. 2018. június 01.
DÖK-nap
6-7. 2018. június 07-08.
Összetartás Napja - kirándulás a gimnáziumi
tanulóknak

b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva
Általános iskola:
2018. május 7.
A magyar természet napja
Gimnázium:

2018. június 01.

DÖK-nap – a program tervezés alatt

3. Tanítási szünetek:
Az őszi szünet: 2017. október 30-tól november 03-ig.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 27. (péntek).
A szünet utáni első tanítási nap: november 06. (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 03. (szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től április 03-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 27. (kedd).
A szünet utáni első tanítási nap: április 04. (szerda).

4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak, a holokauszt áldozatainak, a Nemzeti Összetartozás Napja, a március 15-ei
és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében
meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja

Megemlékezés neve

A megemlékezés
időpontja

Aradi vértanúk (október 6.)
Nemzeti gyásznap

október 6.

Nemzeti ünnep (október 23.)

október 20.

A magyar kultúra napja (január január 22.
22.)
Kommunista
és
egyéb
diktatúrák
áldozatainak február 23.
emléknapja (február 25.)
Nemzeti ünnep (március 15.)
március 14.
Holokauszt áldozatainak
április 16.
emléknapja (április 16.)
Nemzeti Összetartozás Napja
június 7.
(június 4.)

A
A szervezésért megemlékezésben
felelős
résztvevő
pedagógus (ok)
osztályok,
csoportok
Lakosné
1-8. osztály:
Szemeti Ágnes, megemlékezés
Nyakas
osztályonként
Krisztina
9-12. osztály:
Pollermané Fata közös
Ilona
megemlékezés
osztályfőnökök, 1-8. osztály
Németh Ágnes, 9-12. osztály
Berkesné
Garami Katalin
Varga Marietta
1-8. osztály
9-12. osztály
Dávidné Horváth 9-12. osztály
Enikő

Nyakas
Krisztina

1-12. osztály

Pollermanné Fata 9-12. osztály
Ilona
Németh
Ágnes 9-12. osztály
igh.

5. Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

Az ünnepség
(ünnep)
megtartásának
időpontja

Ünnep megnevezése

A szervezésért
felelős
pedagógus(ok)

A
megemlékezésben
résztvevő
osztályok,
csoportok

Tanévnyitó ünnepély

szeptember 1.

Berkesné
Garami Katalin 1-12. osztály
igh.

Karácsonyi ünnepély

december 22.

Kneifel Imre

12. osztály ballagása

május 05. 11:00 óra

Tanévzáró ünnepély

június 21.

1-12. osztály

Németh Ágnes gimnáziumi
igh
osztályok
Németh Ágnes
1-12. osztály
igh.

6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák
időpontja
Értekezlet
dátuma
2017.08.24.
2017.08.31.
2017.09.12.

2017.09.14.
2017.11.14.
14:00 óra
2018.01.23.
2018.01.24.
2018.01.25.

2018.02.06.
14:00

2018.03.28.
9:00 óra

Az értekezlet célja, főbb napirend

Felelős

Alakuló értekezlet

Kneifel Imre igazgató

Tanévnyitó értekezlet
Értekezlet – felső tagozat
Témája: a KRÉTA rendszer, tanítás nélküli
munkanapok ideje és programja
Értekezlet – gimnáziumi tagozat
Témája: a KRÉTA rendszer, tanítás nélküli
munkanapok ideje és programja, Gólyaavatás
Nevelési értekezlet
Témája: Kompetenciamérés beszédes számaifelhasználása a felkészítésben

Kneifel Imre igazgató
Kneifel Imre igazgató
Berkesné Garami Katalin
igh.
Kneifel Imre igazgató
Németh Ágnes igh.
Kneifel Imre igazgató

Németh Ágnes
igazgatóhelyettes
Berkesné Garami Katalin
Félévi osztályozó konferencia az alsó tagozatnak
igazgatóhelyettes
Berkesné Garami Katalin
Félévi osztályozó konferencia a felső tagozatnak
igazgatóhelyettes
Kneifel Imre igazgató
Félévzáró nevelőtestületi értekezlet
Berkesné Garami Katalin
témája: az első félév értékelése, a második félév igazgatóhelyettes,
feladatai
Németh Ágnes
igazgatóhelyettes
Kneifel Imre igazgató
Berkesné Garami Katalin
Nevelési értekezlet
igazgatóhelyettes,
Németh Ágnes
igazgatóhelyettes
Félévi osztályozó konferencia a gimnáziumnak

2018.04.27.

Tanév végi osztályozó konferencia a 12. osztálynak

2018.06.12.
14:00
2017.06.13.
14:00
2018.06.14.
14:00

Tanév végi osztályozó konferencia a gimnáziumnak

2018.06.25.

Tanév végi osztályozó konferencia az alsó
tagozatnak
Tanév végi osztályozó konferencia a felső
tagozatnak

Tanévzáró tantestületi értekezlet
témája: az éves munka értékelése, beszámoló a
kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés
eredményéről

Németh Ágnes
igazgatóhelyettes
Németh Ágnes
igazgatóhelyettes
Berkesné Garami Katalin
igazgatóhelyettes
Berkesné Garami Katalin
igazgatóhelyettes
Kneifel Imre igazgató
Berkesné Garami Katalin
igazgatóhelyettes,
Németh Ágnes
igazgatóhelyettes

A szülői értekezletek terve
Értekezlet
dátuma
2017.09.11-15.

2017.09.12-13.
2017.09.19.
17:00 óra
2017.09.20.
17:00 óra
2017.09.26.
17:00 óra
2017.december
hó
2018.01.3002.02.
2018.02.06-07.
2018.02.06.
17:00 óra

Az értekezlet célja

Felelős

Szülői értekezletek az általános iskola alsó tagozatos
osztályaiban
osztályfőnökök
témája: a tanév feladatai, az éves programok ismertetése,
az előző tanév értékelése, változások az osztályban
Szülői értekezletek az általános iskola felső tagozatos
osztályaiban
osztályfőnökök
témája: a tanév feladatai, az éves programok ismertetése,
az előző tanév értékelése, változások az osztályban
Szülői értekezlet a gimnázium 12. osztályának

osztályfőnök

Szülői értekezlet a gimnázium 9. osztályának

osztályfőnök

Szülői értekezlet a 10. és 11. osztályoknak

osztályfőnök

Pályaválasztási szülői értekezlet 8. osztályoknak
témája: pályaválasztás előkészítése, jelentkezési lapok
kitöltése az írásbeli felvételi vizsgára
Szülői értekezletek az alsó tagozatos osztályokban
témája: az osztály félévi eredményének bemutatása,
elemzése, a második félév feladatai
Szülői értekezletek a felső tagozatos osztályokban
témája: az osztály félévi eredményének bemutatása,
elemzése, a második félév feladatai

Horváthné Filep
Csilla, Kardosné
Szíjj Ildikó

Gimnáziumi szülői értekezlet

osztályfőnökök

osztályfőnökök
osztályfőnökök

A fogadóórák terve
Fogadóóra
dátuma
2017.10.10.
17 óra
2017.11.13.
17:00 óra
2017.11.28.
2018.03.06.
2018.03.20.
17:00 óra
2018.04.24.

A fogadó óra célja
Fogadóóra alsó és felső tagozat
Célja: kapcsolattartás a szülőkkel, az aktuális problémák
megbeszélése
Fogadó óra a gimnáziumban
Célja: kapcsolattartás a szülőkkel, az aktuális problémák
megbeszélése
Fogadóóra alsó, felső tagozat
célja: kapcsolattartás a szülőkkel, az aktuális problémák
megbeszélése
Fogadóóra az általános iskolában alsó és felső tagozat
célja: kapcsolattartás a szülőkkel, az aktuális problémák
megbeszélése
Fogadó óra a gimnáziumi osztályoknak

Felelős
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok

Fogadóóra az általános iskolában alsó, felső tagozat
szaktanárok
témája: Tanulmányi helyzet, hiányzások áttekintése az
egyes osztályokban, szükség esetén a szülők értesítése

7. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap/ok tervezett
időpontja/i:
Október 18.

A környező óvodák óvónőinek látogatása az 1. osztályokban
Felelős: Kneifelné Laczkó Krisztina és az 1. osztály osztályfőnökei: Filepné
Simon Gyöngyi, Feketéné Tóth Andrea
November 14. és 16. Tanítási órák megtekintése a leendő 9. osztályosok számára – külön beosztás
szerint
Felelős: Németh Ágnes igazgatóhelyettes
November 14. és 16. 17 órától szülői tájékoztató az érdeklődő szülők és diákok számára
Felelős: Németh Ágnes igazgatóhelyettes
Október 25; november 29; január 24; február 21.
Zenés játszóház szervezése a leendő első osztályosok számára
Felelős: Szekeres Ágnes, Kneifelné Laczkó Krisztina

8. NETFIT mérés:
A tanulók fizikai állapotát felmérő NETFIT mérésre a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
alapján 2018. január 9. és április 27. között kerül sor. A mérés eredményeinek feltöltése a
NETFIT rendszerbe: 2018. június 1-jéig.
9. A nevelőtestület által szükségesnek ítélt egyéb diákprogram
Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2018. év március második fele – általános iskola,
gimnázium

10. Tanulmányi és egyéb versenyek
Tanulmányi versenyek - feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés:
Versenyek típusa és a versenyek neve
Arany János 200 (online nyelvi irodalmi
csapatverseny Arany János születésének
200.évfordulója alkalmából
Megyei szólótánc verseny
Részvétel az Országos Bolyai csapatverseny
körzeti fordulóján
A magyar nyelv napja, játékos nyelvi, irodalmi
vetélkedő, felső tagozatosoknak

Felkészítő tanár neve
Nyakas Krisztina
Molnár Gábor
Nyakas Krisztina,
magyartanárok
Nyakas Krisztina,
Berkesné Garami Katalin,
Tóthné Kiss Gabriella

Nemzetközi „Felolvasó maraton”

Nyakas Krisztina

Városi szépkiejtési verseny

Szekeres Ágnes

Megyei szépkiejtési verseny

Szekeres Ágnes

Kenguru matematika verseny

Péterné, Sárközy Katalin

Országos tanulmányi verseny - szóló

Molnár Gábor

Antanténusz néptánc fesztivál

Molnár Gábor

Tóth Ferenc koreográfus verseny

Molnár Gábor

Húzd keresztül fesztivál – néptánccsoportjaink
fellépése

Molnár Gábor

Történelmi vetélkedő felső tagozatosoknak.

Nyakas Krisztina, Berkesné
Garami Katalin, Lakosné
Szemeti Ágnes, Szendrődiné
Balogh Edit

Részvétel a Festival d’Italiano rendezvényen

olasz nyelvtanárok

Versmondó verseny a művészeti iskola dráma
csoportosai részére

Szekeres Ágnes, Koós Erika

Helikoni Ünnepségek, Keszthely

Kneifel Imre, Feke Mariann

Éneklő Ifjúság

ének-zene tanárok

Egyéb versenyek
Intézményünk a következő – nem tanulmányi versenyek csoportjába tartozó – versenyeket
szervezi meg már hagyományosan:
- Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál
- „Szállj elő zöld ág” néptánc találkozó
- Városi és megyei szépkiejtési verseny
- Kodály Napok zeneelméleti vetélkedője, ének versenyei
Iskolánk nem csak a helyi szervezési versenyeken veszt részt, hanem szorgalmazza más
intézmények által meghirdetett illetve levelező versenyen való részvételt, illetve versenyek
közös szervezését. Ilyen versenyek pl.:
- Ly vagy j? - a megyei verseny iskolai válogató fordulója
- Zrínyi matematikaverseny
- Kockakobak matematikaverseny
- Matematikai alapműveleti verseny
- VOKE versmondó verseny
- Gárdonyi Művelődési Ház Tollpihe verseny és mesemondó versenye
- István Király Általános Iskola szépkiejtési verseny
- Szövegértési versenyek
Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk:
- saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása,
- felkészülés más által szervezett versenyekre,
versenyeztetésben.

illetve

közreműködés

a

