
A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása   

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről   

alapján   
   

Dátum   Esemény   Felelős   

2016. Augusztus   

24. (szerda)   

9:00 óra   

Munkafelvétel és alakuló 

értekezlet   

Intézményvezető   

26. (péntek); 29. (hétfő)   

9:00 – 14:00 óra   
Javítóvizsgák, osztályozóvizsgák   

Intézményvezető, 

szaktanárok, tanítók   

29. (hétfő) 9-14 óra   

30. (kedd.) 14-18 óra   

Tankönyvosztás   

   

tankönyvfelelős   

31. (szerda)   13:30 Tanévnyitó értekezlet   

17:00 Tanévnyitó ünnepély   

Intézményvezető   

Rajczi Cecília   

Szeptember   

1. (csütörtök)   
Első tanítási nap    

1. osztály I. szülői értekezlete 16:30 óra  

„A” héttel kezdünk   

  

19. (hétfő) – alsós    

20. (kedd) – felsős   

16:30 óra  
Változás! (IX.13.) 

1.oszt.: szept. 21.   
szerda 16.30  

7.oszt.: szept. 22. 

csütörtök 16.30   
A többi osztály időpontja 

változatlan.   

Szülői értekezlet   osztályfőnökök   

30. (péntek)    Tanmenetek leadása munk. vez.   Szaktanárok és tanítók   

Október   



3. (hétfő)   
Tanmenetek leadása intézmény 

vezetőnek   

munkaközösség vezetők  

6. (csütörtök)   

10:30 óra   

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról   

Sajgó András és a 7. o.   

  

10.(hétfő)-IG   Az első évfolyamos diákok 

felmérése   
Tóthné Gál Kinga 

gyógypedagógus    

15. (szombat)   MUNKANAP (október 31. hétfő  

helyett) „B” hét   
Tanítási nap – rövidített 

órákkal dolgozunk   

17. (hétfő) – 21.   

(péntek)   

Erdei iskola az 5. osztályos 

tanulók részére   

Dudás Zoltán    

  

Halasiné Csúzdi Anna   

21.(péntek)   

14:00 óra   

Az 1956 – os októberi forradalom 

emlékműsora    

Kissné Veres Györgyi és 

a 8. osztály   

23. (vasárnap)   Nemzeti ünnep   
   

31. (hétfő)-IG   Az általános iskola szóban 

tájékoztatja a 8. osztályos 

tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről   

Kissné Veres Györgyi; 

Intézményvezető   

November    

2. (szerda)   Őszi szünet első napja   
   

7. (hétfő)   
Őszi szünet utáni első tanítási nap      

14. (hétfő) –    

18. (péntek)   

Őszi óralátogatások      

25. (péntek)-IG   A kompetenciaméréshez 

szükséges adatok megküldése az 

OKÉV hivatalához.   

Vörösné Beszédes   

Veronika; iskolatitkár   

December    



2. (péntek)   Mikulás-bulik osztályszinten    

Fabatka vásár – délelőtt a 

szünetekben   

osztályfőnökök; felső 

tagozat – egyben alsó 

tagozat – 

osztályszinten tartja   

9. (péntek)   
A központi középiskolai felvételire 

történő jelentkezés   
Kissné Veres Györgyi   

12. (hétfő)   
Bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése   
osztályfőnökök   

13. (kedd)   Matematika házi verseny   Vörösné B. Veronika   

Kovácsné Sz. Hajnalka   

Szécsényi Marianna   

  

21. (szerda) 11 óra   Karácsonyi ünnepi műsor.  A 

téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap.   

Dudás Zoltán és az 5. 

osztály   

22. (csütörtök)   Téli szünet első napja.      

2017. Január   

2. (hétfő)   Téli szünet utolsó napja.      

3. (kedd)   Téli szünet utáni első tanítási nap      

21. (szombat, 10 ó)  
 
Egységes írásbeli felvételi vizsgák   Kissné Veres Györgyi   

26.(csütörtök,14 ó)   Pótló központi írásbeli vizsgák   Kissné Veres Györgyi   

20. (péntek)   Félév utolsó tanítási napja      

20. (péntek)   Félévzáró értekezlet és osztályozó 

konferencia   
Intézményvezető;  

pedagógusok   

27. (péntek) – IG   

   

A félévi értesítők kiosztása és a 

szülői aláírások ellenőrzése   

(bizonyítvány dátuma 2017. január 20.)   

osztályfőnökök   

Február   



6. (hétfő) – felsős   

7. (kedd) – alsós   

16:30   

Szülői értekezletek   osztályfőnökök   

6. (hétfő) –    

7. (kedd) 15:00   

Munkaközösségi megbeszélések, 

félévi munka értékelése   

munkaközösség vezetők  

15. (szerda)- IG   Továbbtanulási lapok aláíratása a 

szülőkkel és továbbítása a 

középiskoláknak ill. felv. Közp.   

Kissné Veres Györgyi   

18. (szombat)   

   

Szülők-nevelők bálja   iskola dolgozói Szülők   

24. (péntek)   Farsangi mulatságok   

1-8. osztályok délután   

osztályfőnökök   

  

Március   
 
 

6. (hétfő)   Nyílt nap   iskola pedagógusai   

17. (péntek)   

Változás! (március 9. 

csütörtökről változott 

március 17. péntekre)  

Gergely-járás – mozgó esemény!   Kissné Veres Györgyi   

14. (kedd)   

14:00 óra   

A nemzeti ünnep megünneplése   Luxné F. Szilvia és a 6. 

osztály   

16. (csütörtök)   Angol házi verseny   
Kissné Veres Györgyi 

Karai Gizella   

16. (csütörtök) –    

17. (péntek)   

A  tanulói  adatlapok 

módosításának lehetősége az 

általános iskolákban   

Kissné Veres Györgyi   

29. (szerda)  

Változás! (március 23. 

csütörtökről változott 

március 29. szerdára)  

Iskolába csalogató játszódélután   

alsós munkaközösség   

   

Április   
 
 



KELLO és a 

Tankerület 

függvénye   

A tankönyvek iránti igény és a 

szociálisan rászorulók körének, a 

szükséges támogatás mértékének 

felmérése   

osztályfőnökök, 

intézményvezető és 

helyettes   

5. (szerda)   Kémiai kísérletező délután   Vörösné B. Veronika   

Halasiné Cs. Anna   

 

12. (szerda)   

Tavaszi szünet előtti utolsó nap –   

ORBÁN DÉNES EMLÉKNAP   

Változás! (tanítás nélküli 

munkanapról változott 

tanítási nappá – az első 

három óra megtartásra 

kerül)  

13. (csütörtök)   Tavaszi szünet első napja      

19. (szerda)   Tavaszi szünet utáni első tanítási 

nap   

   

24. (hétfő) –    

28. (péntek)   

Tavaszi óralátogatások      

 Május   
 
 

7. (vasárnap)   Anyák napi megemlékezés    Fazekasné  M.  Éva, 

Kozmáné Vastag Judit  

és a 3., 4. osztály   

8. (hétfő)   A tájékoztatók ellenőrzése, a 

bukásra álló tanulók szüleit 

értesíteni   

osztályfőnökök   

12. (péntek)  

  

Tanítás nélküli 

munkanap  

17. (szerda)   Idegen nyelvi mérés (6., 8. oszt.) 

Eredményeket feltölteni:  

2017.06.16-ig   

Kissné Veres Györgyi   

24. (szerda)   Országos felmérés: értő olvasás; 

matematika (6., 8. osztály)   

Vörösné B. Veronika   



26. (péntek)   A  diákönkormányzat 

 napja, gyereknap, sportnap.   

 Tanítás nélküli 

munkanap   

Június   

2. (péntek)   Pedagógusnap   Önkormányzat   

2. (péntek)   Megemlékezés a Nemzeti   

Összetartozás Napjáról (június 4.)  

Osztályfőnökök,   

szaktanár   

13. (kedd) –   

14. (szerda)   

Tanulmányi kirándulások   Tanítás nélküli  

munkanapok   

15. (csütörtök)   Utolsó tanítási nap (182 nap)   Tanítás nélküli 

munkanap   

15. (csütörtök)   Év végi osztályozó konferencia   

(bizonyítvány dátuma 2017. június15.)   

intézményvezető   

17. (szombat)   

   

Ballagási ünnepély, tanévzáró 

ünnepély   
Sajgó András; 

intézményvezető   

19 – 22. (hétfő – 

csütörtök)   

ÉVI SZABADSÁG (4 nap)      

23. (péntek)   Tanévzáró értekezlet    

   
intézményvezető   

26. (hétfő) –    

30. (péntek)   

TÁBOROZTATÁS   nevelőtestület   

Július 3 – tól   Évi szabadságok kiadása   intézményvezető   

   

   

Az 5-8. évfolyamos tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 2017. 

január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezni (NETFIT*). Az 

eredmények feltöltésének határideje: 2017. június 1.   

A munkatervet a tantestület 2017. augusztus 31–ei tanévnyitó értekezletén 

megvitatta és azt elfogadta.   



   

   

A 2016/2017-es tanévben a tanítási napokon felül pedagógiai célokra 

felhasználható 5 tanítás nélküli munkanap:    

   

1. nap: május 12. (péntek) tanítás nélküli munkanap   

2. nap: május 26. (péntek) DÖK nap és sportnap   

3. – 4. nap: június 13 – 14. (kedd, szerda) tanulmányi kirándulás   

5. nap: június 15. (csütörtök) tanítás nélküli munkanap   


