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A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév 
várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. 
További információk olvashatók az iskola honlapján: www.kolcsey-zeg.hu 
 
 
I. A tanév rendje 
 
- A 2013/2014. tanév első tanítási napja:  2013. szeptember 2. 

   utolsó tanítási napja:  2014. április 30. (végzősöknek) 
    2014. június 13. (többi osztály) 

- A tanév első féléve 2014. január 17-ig tart.  
A szülők január 24-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről. 
 
 

- Évközi szünetek: 
 

- őszi szünet: 2013. október 23- november 3-ig       
utolsó tanítási nap: 2013. október 22. (kedd) 
első tanítási nap: 2013. november 4. (hétfő) 

- téli szünet: 2013. december 22- 2014. január 3. 
utolsó tanítási nap: 2013. december .21 (szombat) 
első tanítási nap: 2014. január 6. (hétfő) 

- tavaszi szünet: 2014. április 17 - április 22-ig 
utolsó tanítási nap: 2014. április 16. (szerda) 
első tanítási nap: 2014. április 23. (szerda) 

 
Tanítás nélküli munkanapok: 2013. október 24-25. 
  
- Országos Kompetencia mérés 8. és 10. évfolyamon: 2013. május 29. (szerda) 
 
- Fizikai állapotfelmérés 2013. szeptember 9-27-ig, ill. 2014. április 2-május 23-ig. 
 
- A hátrányos helyzetű tanulók támogatására meghirdetett Útravaló ösztöndíj program  

(Út az érettségihez) folytatódik intézményünkben.  
 

- Szalagavató ünnepély: 2014. január 31. (péntek) 18.00 
 
- Ballagás: 2014. április 30. (szerda) 17.00 
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Jelentkezés az érettségi vizsgára 
 
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik.  
A jelentkezési lapot május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig lehet benyújtani. A 
vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához. (100/1997. (VI.13.) Korm. rend. 12. § (6) bekezd.  
 
Az érettségi vizsgák ideje: 

- írásbeli: közép és emelt szint: 2014. május 5-től – május 26-ig. 
- szóbeli: közép szint: 2014. június 16-tól – június 27-ig. 
-               emelt szint: 2014. június 5-től – június 13-ig. 

 
 
 
 
 

Szülői értekezletek: 2013. szeptember 17.(17,00) 2014. január 28. (17,00) 
Fogadóórák:  2013. november 12. (16.30-tól) 2014. március 11. (16.30-tól) 
SZM ülések időpontja: 2013. szeptember 24. 16,30 2013. november 19. 16,30 
 2014. január 14. 16,30 2014. április 15. 16,30 
 
 
 
II. Egyéb programjaink: 
 
 
1.) Jelentősebb DÖK rendezvények: 

Őszi diáknapok: 2013. október 14-18. DÖK nap: 2013. december 7. 
Gólyavetélkedő:2013. okt. 18. 15,00  Gólyabál: 2013. október 18. (18,00 – 22,00) 
A gólyabálon a 7. és 8. évfolyamosok 18,00 – 21,00-ig vehetnek részt. 
Diákközgyűlés: 2013. október 15. 

 
 
 
2.) DSE által tervezett programok 

- sítábor időpontja: Ausztria 2014. február 12-16.  ill. 2014. február 27- március 3. 
 

- A 2014. évi nyári sporttábor tervezett időpontja: 
Sporttábor Balatongyörökön: 2014. június-július (szervezés alatt) 

 
 
 

3.) Nemzetközi programok: 
Erdély (Marosvásárhely): 2013. október 19-22. 
Kusel (német diákcsere): 2014 tavasz (szervezés alatt) 
Németország (Bad Marienberg): 2014. március 16-22. 
e-Twinning - folyamatos 
 
 

Beiskolázás:  
 
 

2014/2015. tanévben induló osztálytípusok: 
 
 

8. évfolyamosoknak 01 négy évfolyamos általános tantervű 
02 1+4 évfolyamos angol két tanítási nyelvű 
03 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő 
04 1+4 évfolyamos német nyelvi előkészítő 

 
 

6. évfolyamosoknak 05 hat évfolyamos emelt óraszámú matematika 
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A középfokú felvételi eljárás rendje 
 
Iskolánk a felvételi döntésnél a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, 
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján dönt. 
 
Szóbeli vizsgát egyik osztálytípusban sem tartunk! 
 
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél 
előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a 
jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, 
telephelyének településén található. További pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük 
azokat a tanulókat, akiknek különleges helyzete ezt indokolja.  
 
 

Felvételi tájékoztatók: 
 

4 és 5 évfolyamos képzésről 2013. november 27. 16.30  2013. december 3. 16.30 
 

6 évfolyamos képzésről 2013. november 26. 16.30 
 
Ugyanebben az időpontban a tanulókat is szeretettel várjuk, számukra bemutató 
foglalkozásokat szervezünk.  
 
2013. december 5-én délelőtt lehetőséget biztosítunk (előzetes regisztráció alapján) tanórák 
látogatására.  
 
 
 

Az írásbeli vizsgákra a jelentkezési határidő: 2013.december 10. 
 
 
 
 

A felvételi vizsga időpontja: 
 
Irásbeli: hat évfolyamosoknak:  2014. január 18. 10.00 óra 
4 és 5 évfolyamosoknak:       2014. január 18. 10.00 óra 
 

Pótló írásbeli:        2014. január 23. 14.00 óra  
 
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik a rendes írásbelin alapos ok miatt 
nem tudnak részt venni.  
 
 
Írásbeli dolgozatok megtekintése :  2014. január 18. (hétfő) 8,00 – 16,00-ig 

 
 

Az írásbeli vizsga értékelő lapjának személyes átvétele: 2014. február 6-án  13.00-16.00 
 
 

Az iskolába a felvételi jelentkezési határidő: 2014. február 14. 
A jelentkezési lap mellé kérjük csatolni az Értékelő lap másolatát! 
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III. Mulasztásokkal kapcsolatos eljárások 
 

Igazolatlan 
óraszám 

Eljárás Magatartás 

1 óra után Tanköteles tanuló esetén az iskola köteles a szülőt és 
a kollégiumot értesíteni 

példás – jó    
egyéb magatartástól 
függően 

2 óra után Tanköteles tanuló esetén az iskola köteles értesíteni a 
gyermekvédelmi szolgálatot, és osztályfőnöki 
figyelmeztetést kap a tanuló. 
Nem tanköteles tanuló 
osztályfőnöki figyelmeztetést kap a tanuló 
 

jó 

10 óra után Tanköteles tanuló esetén az iskola írásban értesíti a 
lakóhely szerint illetékes Kormányhivatalt, a szülőt 
és a Gyermekjóléti Szolgálatot 
osztályfőnöki intést kap a tanuló 
Nem tanköteles kiskorú tanuló esetén 
Az iskolának értesíteni kell a szülőt, kollégiumot 
(következményekre felhívni a figyelmet) továbbá 
osztályfőnöki intést kap a tanuló 
 

változó 

15 óra után Tanköteles tanuló igazgató figyelmeztetést kap 
Nem tanköteles tanuló igazgató figyelmeztetést kap 
 

változó 

30 óra után Tanköteles tanuló esetén az iskola írásban értesíti a 
szülőt, az általános szabálysértési hatóságot (KH), és 
a Gyermekjóléti Szolgálatot 
írásbeli igazgatói intést kap a tanuló 
Nem tanköteles nagykorú tanuló esetén 
megszűnik a tanulói jogviszony 
 

rossz 

50 óra után Tanköteles tanuló esetén az iskola írásban értesíti a 
szülőt, a területileg illetékes jegyzőt és a 
Kormányhivatalt 

rossz 

 
 
Hivatalosan igazolt távolmaradás 
Iskolai verseny: 5. óra után. 
Megyei versenyeknél, ill. Országos verseny I. forduló: a verseny napja 
Területi versenyeknél, ill. Országos verseny II. forduló: a verseny előtt 2 nap 
Döntő: a verseny előtt 3 nap 
Sport és egyéb versenyek esetén a munkaközösség döntése alapján, iskolavezetéssel 
egyeztetve. 
Nyelvvizsga esetén csak a vizsgán való részvétel napja. 
Előrehozott érettségi esetén csak az írásbeli és a szóbeli napja. 
 
Az iskolába érkezés időpontja 10 perccel az óra előtt (reggel 7,50).  
 
 
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
meghaladja a 250 órát, illetve egy tantárgyból a tanítási órák 30%-át és emiatt a tanuló 
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem 
osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.  
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Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 
folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 
meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor 
osztályozóvizsgát kell tennie. 
Szülő 3 napot igazolhat, de a szülői igazolás nem bontható órákra. 
Az osztályfőnök köteles a szülőt a 150. és a 200. igazoltan hiányzott óra után írásban 
tájékoztatni és felhívni a figyelmet a következményekre. 
 
 
Közösségi szolgálat 
 
Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének 
igazolása.   
Ez a kötelezettség először a 2016. január 1-je után érettségi bizonyítványt szerző tanulóinkra 
vonatkozik. (Jelenlegi 9. és 10. évfolyamos diákok.) 
Ezzel kapcsolatos egyéb információ: www.kozossegi.ofi.hu honlapon található. 
 
 
Dohányzással kapcsolatos határozat 
2012. január 1-től az iskola egész területén tilos a dohányzás!  
Továbbá a bejárattól 5 m-en belül. Az intézmény füstmentes. 
 
 
Öregdiák Egyesület    Találkozó: 2013. november 16. (szombat) 

Előzetes regisztrációs lehetőség  a honlapon.  
 
2010-ben megalakult a Ságváris- Kölcseys Öregdiákok Egyesülete is, melynek nem csak a 
múltidézés a célja. – Szeretnénk, ha a volt tanulók szorosabbra fűznék kapcsolatukat az 
iskolával, tanácsaikkal, ötleteikkel segítenék a gimnázium munkáját, vinnék annak jó hírét Jó 
lenne, ha az öregdiákok szülőként is gondolnának az intézményre.  
Az elmúlt évtizedekben közel hatezer fiatal végzett a gimnáziumban, nyilván lehetetlen 
mindannyiukat elérni, de minél több öregdiákot szeretnénk megszólítani.  
Aki csatlakozni kíván, a következő számlaszámra 1000 Ft befizetésével jelentkezhet: 

OTP Bank Zalaegerszeg, 11749008 - 20183413 
 
 
Tablók könyve ! 
A jubileum alkalmából kiadtuk az elmúlt 50 évben végzett osztályok tablóiból összeállított 
Tablók könyvét. A gimnázium titkárságán megvásárolható 2.000 Ft-os áron.  
 
 
Jövőnkért Alapítvány 
 
Ebben a tanévben is megrendezzük hagyományos alapítványi bálunkat, melynek időpontja: 
2014. február 8. A báli meghívók igénylésére a téli szünet után, január első heteiben lesz 
lehetőség. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  
 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Kedves Szülőknek, hogy adójuk egy százalékát - idén 
több mint 900.000 Ft-ot - gimnáziumunk „Jövőnkért” Alapítványa számára ajánlották fel.  
Az összeget tanulók pályázati támogatására, ösztöndíjra, eszközbeszerzésre fordítjuk. 
 
Szeretnénk kérni ebben az évben is ezen felajánlásukat.   
„Jövőnkért” Alapítvány adószáma: 19272698-1-20; számlaszáma: 11749008 – 20039871 

http://www.kozossegi.ofi.hu/
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