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2016/2017. tanév rendje 
 

 

 

 

A tanév 2016. szept. 1-jén, csütörtökön kezdődik, 2017. jún. 15-én, csütörtökön fejeződik be. 

Tanítási napok száma: 182 nap 
 

 

Az első félév: 2017. jan. 20-ig (péntek) tart. 

 2017. jan. 27-ig értesítés az első félév eredményeiről. 
 

Őszi szünet: 2016. nov. 2-ától (szerda) 2016. nov. 4-ig (péntek) tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. okt. 28. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2016. nov. 7. (hétfő) 
 

Téli szünet:  2016. dec. 22-től (csütörtök) 2017. jan. 2-ig tart. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. dec. 21. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2017. jan. 3. (kedd) 
 

Tavaszi szünet: 2017. ápr. 12-tól 2017. ápr. 18-ig tart. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. ápr. 11. (kedd) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2017. ápr. 19. (szerda) 
 

Mérések:  

 

Országos mérések:  

 Az 1. évfolyamon tanuló diákok mérése 2016. okt. 10-ig az iskolában, okt. 28-ig 

lejelenteni a hivatalnak. 

2016. dec. 2-ig DIFER mérés elvégzése 

Felelősök: Iszak Melitta, Horváthné Blizmann Klára 

 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 5-8. évfolyamon 2017. jan. 

9. és 2017. ápr. 30. között kell elvégezni, és 2017. jún. 1-jéig kell feltölteni a NETFIT 

rendszerbe. 

Felelős: Botyánszkiné Tóth Ildikó 

 

 Idegen nyelvi mérés: 2017. máj. 17. (szerda). A tanulók idegen nyelvi és szövegértési 

készségeit vizsgáló mérőeszköz, amit központilag küldenek, a helyi pedagógusok 

íratják. A feladatok értékelését az iskola pedagógusai végzik egységes javítókulcs 

alapján. 

A méréshez szükséges adatokat az intézmény 2016. nov. 25-ig megküldi a hivatalnak, 

majd a mérést követően a vizsgált adatokat 2017. jún. 16-ig szintén eljuttatja az OH-

nak. 

Felelős: Bánhegyi Balázsné, Romics Éva 

 

 2017. máj. 24. (szerda) A 6. és 8. évfolyam számára szövegértési és matematikai 

alapkészségeket vizsgáló OKÉV mérés. 

Felelős: Bánhegyi Balázsné 

 
  



Tantárgyi mérések: 

 8. évfolyam nyelvtan felmérő: 2016. november 14. (hétfő) 

 8. évfolyam matematika vizsgája 2016. december 12-ei hét 

 7. évfolyam szóbeli magyar vizsgája 2017. április 27. (csütörtök) 

 8. évfolyam szóbeli biológia vizsgája 2017. április 27. (csütörtök) 

Ezen a napon az 5-6. évfolyam kiránduláson vesz részt. 

 8. évfolyam angol nyelvvizsgája 2017. március 

 8. évfolyam német nyelvvizsgája 2017. március 

 4. évfolyam felmérés matematikából a csoportbontás kialakításához 2017. május 8-ai 

hét 

 4. évfolyam helyesírási és hangos olvasási mérése 2017. május első felében 

 4. évfolyam idegen nyelvi mérés (csoportbontás kialakításához) 2017. május második 

felében 

 Magyar nyelvtan év végi mérések 5-7. évfolyamig 2017. május 29-ei hét 

 Informatika vizsga 8. évfolyam 2017. május 

 

Értekezletek:  

Az első félévet lezáró osztályozó értekezlet: 2017. január 19. csütörtök 14.00 

Az első félévet lezáró tantestületi értekezlet: 2017. január 30. hétfő 14.00 

A második félévet lezáró osztályozó értekezlet: 2017. június 8. csütörtök 14.00 
A tanévet lezáró tantestületi értekezlet: 2017. június 23. 8.00 
 

 

Szülői értekezlet: 

- 2016. szeptember 5. (hétfő) 17.00 felsős szülői értekezlet 

- 2016. szeptember 6. (kedd) 17.00 alsós szülői értekezlet 

- 2016. november 28. pályaválasztási szülői értekezlet 

- 2017. február 6. (hétfő) 17.00 felsős szülői értekezlet 

- 2017. február 7. (kedd) 17.00 alsós szülői értekezlet 

- 2017. május 8. (hétfő) 17.00 felsős szülői értekezlet  

- 2017. május 9. (kedd) 17.00 alsós szülői értekezlet  

Az alsós szülői értekezletek alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk. 

 

Fogadóórák: 

 2016. október 10. (hétfő) alsó-felső 17.00-tól 

 2016. november 28. (hétfő) alsó-felső 17.00-tól 

 2017. március 13. (hétfő) alsó-felső 17.00-tól 

 2017. április 10. – bukásra álló tanulók szüleinek behívása  

 

A felső tagozatos tanulók szülei az osztályfőnökök által megadott délelőtti fogadóórán is érdeklődhetnek 

gyermekük tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról. Az időpontról a gyerekek ellenőrzőjében és a 

honlapunkon tájékozódhatnak. (előzetes egyeztetés) 

 

  



Táborok, kirándulások, testvérkapcsolatok: 

 

Őszi tanulmányi kirándulás: az osztályok igényei alapján hétvégén.  

 

Első sítábor:   2017. február 26. -március 2. 

Második sítábor:  2017. március  (igény esetén) 

 

Angliai utazás: 2017. május első hete. (Berlin + Anglia) 

 

Hohenmölsen, Sekundarschule „Drei Türme” testvériskola fogadása 2017. tavasz 

Schwäbisch Gmünd, (Székesfehérvár testvértelepülése) kis focistáinak fogadása- nemzetközi 

foci kupa 2017. tavasz 

 

Tanév végi táborok:  Alsó és felső tagozat: 2017. június 13-14-15, igény szerint 12. ill. 16. 

Határtalanul program 7. évfolyam: 2017. június 4-7-ig. 

 
Az utolsó tanítási hét programja: 

 

 2017. június 13-15. Osztálykirándulások 

 2017. június 9. Kirepítő-bál  

 2017. június 16. (péntek) 17.00 Ballagás  

 2017. június 21. (szerda) 17.00 Évzáró 

 

Nyílt tanítási nap:   

- 2016. november 15. (kedd) az első három óra látogatható.  

- 2017. március közepén a beiratkozási időponttól függően a leendő elsősöknek. 

 

A 8. osztályosok írásbeli felvételijére 2017. 01. 21. szombaton 10.00 órakor kerül sor. 

Pótfelvételi: 2017. 01. 26. csütörtökön 14.00 óra 

(Írásbeli felvételire jelentkezési határidő: 2016. 12. 09. Jelentkezés lapok továbbításának 

határideje: 2017. 02. 15) 

HÍD program: értesítési határidő: 2017. 06. 19. 

 

  



Hagyományos ünnepeink, programjaink: 

 2016. szeptember 30. (péntek) Zenei világnap - megemlékezés az iskolarádióban.  

Felelős: Szalai Zsuzsanna  

 2016. október 6-án (csütörtök) megemlékezés osztálykeretben az Aradi vértanúk napjáról (aula, osztály, 

folyosó faliújság.).  

Felelős: 3. évfolyam 

 2016. október 14. (péntek) Ötödikes avató  

Felelős: Petőné Marton Gyöngyi 

 2016. október 15. (szombat) Szakmai nap – tanítás nélküli munkanap  

Felelős: Schnee Zoltánné 

 2016. október 21. (péntek) megemlékezés október 23-áról  

Felelős: Majorné Szarka Tünde, Nagyné Takács Krisztina 

 2016. november 11. (péntek) – német projekt felsősöknek - Márton nap  

Felelős: Bánhegyi Balázsné, Petőné Marton Gyöngyi 

 2016. november    Mobilplanetárium 

Felelős: Tóth Istvánné 

 2016. december 5. (hétfő) Mikulás ünnepség 4. évfolyam aula  

Felelős: Térmeg Zsóka 

 2016. december 5. beiskolázási program indítása 4. évfolyam  

Felelős: Haasné Pálmai Szilvia, Pálinkás Csilla 

 2016. december 14-15-16. Karácsonyi vásár (kizárólag saját készítésű termékek, sütemény csak az első 

napon) – érdeklődés szerint 1-8. évfolyam  

Felelős: Petőné Marton Gyöngyi 

 2016. december 21. (szerda) Karácsonyi ünnepély a tornateremben 9.00 ill. 10.30  

Felelős: Viniczayné Losonci Judit (3. évfolyam). 

 2016. december 21. (szerda) 14.00 órától évbúcsúztató a tanáriban 

Felelős: Perjésiné Molnár Melinda. 

 2017. január 14. (szombat)  9-12 óráig Vízi sportnap 

Felelős: Botyánszkiné Tóth Ildikó  

 2017. január 20. (péntek) Megemlékezés - magyar kultúra napja.  

Felelős: Huszárné Laki Piroska, Skrinyárné Golenyák Ágnes - sulirádió  

 2017. február 10.(péntek) – felsős farsang 

Felelős: Petőné Marton Gyöngyi 

 2017. február 17. (péntek) 18.00 óra szülő-pedagógus farsang 

Felelős: Petőné Marton Gyöngyi, Schnee Zoltánné, Szabó Andrásné,  

 2017. március 14-én (kedd:) iskolai március 15-ei ünnepély a tornateremben.  

Felelős: Nagy Tímea 

 2017. április 3-7-ig Humán hét  

Felelős: Skrinyárné Golenyák Ágnes  

 2017. április 11. (kedd) a Költészet napja.  

Felelős: Kovács Gabriella, Szalai Zsuzsanna – sulirádió  

 2017. május    -    néptáncbemutató 

Felelős: Cserna Bernadette 

 2017. június 1. Pedagógusnap 

Felelős: Petőné Marton Gyöngyi 

 2017. június 2. Megemlékezés – nemzeti összetartozás napja – sulirádió 

Felelős: Huszárné Laki Piroska 

 2017. június 12. Határtalanul projektnap, beszámoló 

Felelős: Kőmíves Attila  

 2017. június 16. (péntek) 17.00 ballagás.  

Felelős: Huszárné Laki Piroska, Szabó Andrásné 

 2017. június 21. (szerda) 17.00 tanévzáró ünnepély. 

Felelős: Schnee Zoltánné 

 



 

5 tanítás nélküli munkanap felhasználása  

 

1 nap: szakmai nap – 2016. október 15. (szombat)  

1 nap: sportnap – 2017. január 14. (szombat) Vízi sportnap (ledolgozva az április 12. tanítási napot) 

3 nap: tanulmányi kirándulás – 2017. június 13-15.  

 

Aula dekorációja:  

 

2016. szeptember – Strasszerné Gömöri Dorottya  

2016. október – 2. évfolyam  

2016. november – 3. évfolyam  

2016. december – 4. évfolyam  

2017. január – 1. évfolyam  

2017. február – 6. évfolyam  

2017. március – 5. évfolyam  

2017. április – 7. évfolyam  

2017. május és június – 8. évfolyam  

  



A tanév kiemelt feladatai: 

 

 Az informatika tantárgyi rendszer kialakítása 4-8 évfolyamon (házi vizsga). 

 Tanulás-módszertani ismeretek beépítése az osztályfőnöki órák tematikájába 5. és 6. 

évfolyam c és d osztályai esetén.  

 Városi szintű tantárgyi versenyek meghirdetésének ésszerűsítése. 

 Természettudományos irányultságú osztály bekapcsolódása a Herman Ottó –udvar 

alakításába. Az idei tanév témája a Vértes. 

 A felsős testnevelés tagozatos tanulók motiválása külső egyesületekben való 

sportolásra, a teljesítés és az eredmények nyomon követése. 

 A minősítésekre jelentkező pedagógusok támogatása 

 A videós bemutató órák, óralátogatások megszervezése a munkaközösségi 

munkatervekben, ezekről beszámoló a félévi, évvégi értekezleteken.  

 Az intézmény belső ellenőrzési munkájának erősítése.  

 A beszédkészség, szövegértéssel kapcsolatos feladatok más tantárgyak tanulási 

eszközei között kapjanak kitüntetett szerepet. 

 Az 5. évfolyamon a tanulók beilleszkedésének és tanulási technikák kialakításának 

segítése.  

 A kulturált viselkedés közösségi, magatartási normák betartatása.  

 Délutáni tanulást segítő foglalkozások tartalmi megerősítése.  

 A Kreativitás verseny megújítása. 


