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A 2015/2016-os tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév 
várható programjairól, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. 
További információk olvashatók az iskola honlapján: www.kolcsey-zeg.hu 

A tanév rendje 

- A 2015/2016. tanév első tanítási napja: 2015. szeptember 1. 
   utolsó tanítási napja:  2016. április 29. (végzősöknek) 

2016. június 15. (többi osztály) 
        Bizonyítványosztás: 2015. június. 21. 15:00 

- A tanév első féléve 2016. január 22-ig tart.  
A szülők január 29-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről. 

Évközi szünetek: 
- őszi szünet: 2015. október 26 - október 30-ig       
- utolsó tanítási nap: 2015. október 22. (csütörtök) 

1-3. óra megtartása után ünnepség (11:00) 
első tanítási nap: 2015. november 2. (hétfő) 

- téli szünet: 2015. december 21 - 2015. december 31. 
utolsó tanítási nap: 2015. december 18. (péntek) 
első tanítási nap:    2016. január 4. (hétfő) 

- tavaszi szünet: 2016. március 24 – március 29-ig 
utolsó tanítási nap: 2016. március 23. (szerda) 
első tanítási nap:     2016. március 30. (szerda) 

A 6 tanítás nélküli munkanap felhasználása 
- 1 nap tanítás nélküli munkanap – kihelyezett tantestületi értekezlet (2016. március 5. szombat) 
- 4 nap: érettségi szünet (2016. május 2-3-4-5. hétfő, kedd, szerda, csütörtök)  
- 1 nap DÖK-nap (2016. május 6. péntek) 

- Országos kompetenciamérés 2016. május 25. (szerda) 
     (8.K, 10.A, 10.K, 9.B, 9.E, 9.F osztályok tanulói) 
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- Hat évfolyamos mérés  2016. április vége (10.K) 

- Célnyelvi mérés – két tanítási nyelvű osztály (10.B) 2016. június 1. (szerda) 

- Idegen nyelvi mérés – 8.K  2016. május 18. (szerda) 

- Fizikai állapotfelmérés : I. félév: 2015. szeptember 8-26. (Netfit tesztpróba) 
II.félév: 2016. április 8-24. (12. évf.) 

2016. május 18 – június 5. (7-11. évf.) 

- Szalagavató: 2016. január 22. (péntek) 18:00 

- Ballagás: 2016. április 30.(szombat) 10:00 

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:  2016. május 2-től – május 24-ig 
- szóbeli: középszint:   2016. június 13-tól – június 24-ig 
-               emeltszint:  2016. június 2-től – június 9-ig 

Szülői értekezletek: 2015. szeptember 15. (17:00) 2016. január 26. (17:00) 

Fogadóórák:  2015. november 10. (16:30-tól) 
előzetes regisztráció e-naplóban 

2016. március 8. (16:30-tól) 
előzetes regisztráció e-naplóban

SZM ülések időpontja: 2015. szeptember 22. (16:30) 2015. november 3. (16:30) 
2016. január 19. (16:30) 2016. április 19. (16:30) 

Egyéb programjaink: 

Jelentősebb DÖK rendezvények: 
Gólyavetélkedő:  2015. okt. 16. 12:00-től  Gólyabál: 2015. október 16. (18:00–22:00) 
A gólyabálon a 7. és 8. évfolyamosok 18:00 – 21:00-ig vehetnek részt. 
Diákközgyűlés:  2015. október 7. 
Őszi diáknapok, jubileumi rendezvények:  2015. november 16-20. 
60 éves jubileumi gálaműsor:   2015. november 20. 11:00 

DSE által tervezett program: 
- A 2016. évi nyári sporttábor tervezett időpontja: 

Sporttábor Balatongyörökön: 2016. június-július (szervezés alatt) 

Nemzetközi programok: 
Németország (Bad Marienberg): 2016. február 28. - március 5.  

Autóbuszos kirándulások tervezete a 2015-16 tanévben: 

2015. október 10.   Horvátország: Csáktornya, Varasd, Zágráb 
2015. december 5.  Bécs – Advent 
2015. december 12.      Ausztria: Bécs, Adventi vásár 
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2015. december 19.  Bécs - Advent 
2016. február 6- 7. Olaszország: Velence, karnevál, vagy 
2016. február 6.  Horvátország: Rijekai karnevál 
2016. május 14.  Szlovénia: Bled, Vintgar- szurdok 

Országismereti kirándulás (Nagy-Britannia) 2016. április 30-május 8. 

Beiskolázás:  

2016/2017. tanévben tervezett osztálytípusok: 

8. évfolyamosoknak 802 nyelvi előkészítős angol két tanítási nyelvű (öt évfolyamos)
803 nyelvi előkészítős emelt óraszámú angol nyelvi  

(öt évfolyamos) 
804 nyelvi előkészítős emelt óraszámú német nyelvi  

(öt évfolyamos) 

6. évfolyamosoknak 605 hat évfolyamos emelt óraszámú matematika

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 a szülőknek: 

5 évfolyamos képzésekről 2015. november 24. (kedd) 16:30 
2015. december 2. (szerda) 16:30 

6 évfolyamos képzésről 2015. november 25. (szerda) 16:30 

Ugyanebben az időpontban a tanulókat is szeretettel várjuk, számukra bemutató 
foglalkozásokat szervezünk.  

2015. december 4-én délelőtt lehetőséget biztosítunk (előzetes regisztráció alapján) tanórák 
látogatására.  

Az írásbeli vizsgákra a jelentkezési határidő: 2015. december 8. 

A felvételi vizsga időpontja: 

ĺrásbeli: 6.  évfolyamosoknak: 2016. január 16. 10:00 óra (szombat) 
8. évfolyamosoknak: 2016. január 16. 10:00 óra (szombat) 

Pótló írásbeli: 2016. január 21. 14:00 óra (csütörtök) 
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Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik a rendes írásbelin alapos ok miatt 
nem tudnak részt venni.  

Írásbeli dolgozatok megtekintése :  2016. január 25. (hétfő) 8:00 – 16:00-ig 

Az írásbeli vizsga értékelő lapjának személyes átvétele: 2016. február 4-én  13:00-16:00 

Az iskolába a felvételi jelentkezési határidő: 2016. február 12. 

A jelentkezési lap mellé kérjük csatolni az Értékelő lap másolatát! 

Beiratkozás: 2016. június 23. 8:00 – 12:00. 

Nyelvi szintfelmérő bejövő osztályoknak: 2016. június 10. 15:00  

I. 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 igazgatói 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 
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Sport és egyéb versenyek esetén a munkaközösség döntése alapján, az 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.  
 
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. 
A 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 
 
2016. január 1-je után az érettségi megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat 
elvégzésének igazolása. Az 50 órát a 9-11. évfolyamon – több tanévre elosztva – kell 
teljesíteni (KnyB, NyE, NyF osztályban nem!). 
A tanuló a szolgálat megkezdése előtt szeptember 15-ig jelentkezési lapot tölt ki a szülő 
beleegyező nyilatkozatával.  
 
A választható tevékenységi területek:  

 egészségügyi 
 szociális és jótékonysági 
 oktatási 
 kulturális és közösségi 
 környezet és természetvédelmi 
 katasztrófavédelmi 
 óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekkel, tanulókkal, ill. idős emberekkel 
      közös sport- és szabadidős tevékenységek 
 az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervekkel bűn- és baleset 

megelőzési területen folytatható tevékenység 
 
Fogadó intézmény a faliújságon kifüggesztett (az osztályfőnököknél is hozzáférhető) listáról 
választható, indokolt esetben újabb intézményekkel is kezdeményezzük a kapcsolatfelvételt. 
A végzett tevékenységet közösségi szolgálati naplóban rögzítik a fogadó intézmények, s ezt 
az osztályfőnök havonta összesíti az elektronikus naplóban. A tanév végén a bizonyítványba 
is bekerül a teljesített órák száma, illetve az 50 óra teljesítését követően a megfelelő záradék. 
 

 
Dohányzással kapcsolatos határozat 
Az iskola egész területén, továbbá a bejárattól 5 m-en belül tilos a dohányzás!  
Az intézmény füstmentes. 
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Kiemelt ösztöndíj: 
 
Iskolánk egykori diákja által alapított kiemelt ösztöndíjban az idei tanévben az alábbi tanulók 
részesülnek:             
Léhárt Linda 12.C, Vörös Zoárd András 12.C, Horváth Dénes 12.B 
 
Jövőnkért Alapítvány 
 

Ebben a tanévben is megrendezzük hagyományos alapítványi bálunkat, melynek időpontja: 
2016. január 30. A báli meghívók igénylésére a téli szünet után, január első heteiben lesz 
lehetőség. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  
 
Az alapítvány alapító okiratban meghatározott céljai: 
A kiemelkedő tanulmányi- és versenyeredményeket elért és magas szintű nyelvismeretet 
szerzett (nyelvvizsgát tett) tanulók elismerése, a kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésével 
összefüggő tanulmányi kirándulások támogatása, a területi és országos tanulmányi 
eredmények eléréséhez szükséges anyagi támogatás biztosítása, az országos tanulmányi 
versenyeken való részvétel költségének részbeni vagy teljes egészében történő átvállalása, a 
diákcserék, sportversenyek, sporttáborok szervezésének, a diákok azon való részvételének 
támogatása, amelyet a kuratórium döntése alapján a benyújtott pályázatokkal lehet elérni.  
Az alapítvány pályázati keretek között belföldön és külföldön tanuló diákokat tanulmányaik 
idejére ösztöndíjban részesíthet. 
Az alapítvány anyagilag támogatja külföldi tanulmányutak, nyelvi táborok szervezését és 
megrendezését, valamint a két tanítási nyelvű oktatás feltételrendszerének javítását.  
Az alapítvány támogatja az oktatással, neveléssel, az iskolai hagyományok ápolásával 
összefüggő tevékenységek, rendezvények, előadások, ünnepségek, szakkörök, képzések, 
versenyek, táborok szervezését, lebonyolítását és az azokon való részvételt. 
 
2014-ben és 2015-ben az alapítvány a következő tevékenységekhez nyújtott támogatást  
(a teljesség igénye nélkül - részletes információ az iskola honlapján található): regionális és 
országos versenyek utazási és részvételi költségei; szaktábori részvétel; eszközvásárlás 
művészeti tevékenységhez; sportversenyen, világversenyen való részvétel;  nyári vándortábor; 
tanulmányút Angliába, Skóciába; sítábor; tanulmányi kirándulás Erdélybe; vízi tábor; ballagó 
diákok jutalmazása. Havi 4-6000 ft-os egyéni ösztöndíjban részesült 14 fő a 2014/15-ös 
tanévben , 25 fő a 2015/16-os tanévben .  Az alapítvány a nyelvi fénymásolás finanszírozására 
évente közel fél millió forintot fordít, hogy diákjaink számára ingyenesen biztosíthassunk 
segédanyagokat. 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Kedves Szülőknek, hogy adójuk egy százalékát - idén 
több mint 1.400.000 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 
  



 

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium                  Zalaegerszeg 
 

 
A 2015/2016-os tanév időbeosztása 

 
2015. 

Dátum Esemény Felelős 
Augusztus 

21.     9,00 Alakuló értekezlet intézményvezető 
27. Javítóvizsgák intézményvezető-helyettes 
29.        8,00 Tanévnyitó értekezlet intézményvezető 
31.      17,00 Tanévnyitó ünnepély intézményvezető 
 
Szeptember 

1.        8,00 Első tanítási nap osztályfőnökök 
1. E-napló indítása iskolavezetés 
1. Tanári- és menzaügyelet beindítása intézményvezető-helyettes 
7. Őszi érettségire jelentkezési határidő   
8. Munkaközösség-vezetői munkatervek leadása ig.-nak munkaközösség-vez. 
 Osztályozóvizsgák (külön kiírás szerint) intézményvezető-helyettes 
15. Tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek szaktanárok 
15. Beírási napló, törzslap kitöltése osztályfőnökök 
15.    14,45 munkaértekezlet intézményvezető 
15. 16,30 és 17,00 Szülői értekezlet osztályfőnökök 
18. OKTV jelentkezési határidő a szaktanároknál  
22. Tanmenetek visszaadása, ofői tanmenetek leadása  
22. Szülői munkaközösség ülése    (alakuló) int. vezető. SZM elnök 
25. Magyar Diáksport napja testnevelők 
28.  Európai nyelvek napja Vörös Imréné, Tóth Eszter., Hujberné Tibola 

Katalin, Csallóné Horváth Adrienn, Schmidt Kilián 
29. kompetenciafejlesztő foglalkozás 6. és 8. évfolyamos 

tanulóknak a Jövőnkért Alapítvány szervezésében 
Nagy Katalin  
kuratórium elnöke 

 
 

 Október 

1. Zenei világnap Varga Miklósné,   
6. Aradi vértanúk emléknapja   DÖK, Dr. Halász Imréné 
7.   8.tanóra Diákközgyűlés DÖK, Kaczor Jácint 
9-31. Ablakcsere, szigetelési munkálatok 

Tanítás rövidített órákkal 
 

16. Gólyaavató, gólyabál iskolavezetés,  
DÖK, Kaczor Jácint 

20.  Középfokú beiskolázás 
Tanulmányi területek kódjainak meghatározása 

Takács Erika int.vez.h. 

20. Középfokú beiskolázás 
Központi felvételi eljáráson való részvétel bejelentése a 
Felvételi Központnak 

Takács Erika int.vez.h. 
Czigány Judit 

22.   11.00 Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  1-3. óra 
Októberi 23. forradalom (megemlékezés okt. 22.) 

Biró Gabriella Gerencsér 
Katalin, Bognár Szabolcs 

22.- nov. 1. Őszi szünet    
okt. 12-22. Érettségi írásbeli vizsgák (külön kiírás szerint)   
 
 



 
November 

2. Őszi szünet utáni első tanítási nap  
3.    16,30 Szülői munkaközösség ülése  (beiskolázás, továbbtanulás) int. vezető, SZM elnök 
10.      14,45 Nevelési értekezlet  intézményvezető 
10.    16,30 Fogadóóra (előzetes regisztráció e-naplóban) tantestület 
16-20. Jubileumi ünnepi hét  

Az iskola 60. éves fordulója 
DÖK, Szűcs Klára 
Kaczor Jácint, mkvezek 

16-20. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák (külön kiírás szerint)   
20.   11.00 60 éves jubileumi gálaműsor iskolavezetés 
24.   16,30 Tájékoztató az 5 évfolyamos képzésről szülőknek 

8. évfolyamos tanulóknak bemutató foglalkozások 
Takács Erika int.vez.h. 

25.   16,30 Tájékoztató a 6 évfolyamos képzésről szülőknek 
6. évfolyamos tanulóknak bemutató foglalkozások 

Takács Erika int.vez.h. 

 
 
December 

2.   16,30 Tájékoztató az 5 évfolyamos képzésről szülőknek 
8. évfolyamos tanulóknak bemutató foglalkozások 

Takács Erika int.vez.h. 

4.  8,00-tól Bemutató órák az érdeklődő általános iskolásoknak 
és szüleiknek 

Takács Erika int.vez.h. 

4.     17,00 Mikulás ünnepség Bíró Gabriella,  
Dr. Németh Zoltánné 

8. 6. és 8. évfolyamos tanulók jelentkezése a központi 
írásbeli felvételire 

Takács Erika int.vez.h. 

12. (szombat) áthelyezett munkanap (2016. április 30.) iskolavezetés,  
18. 1-3. óra tanítás 

Karácsonyi ünnepség  12.00   
Varga Miklósné, Kaj András 
Vakherda Erzsébet 

18. Év utolsó tanítási napja iskolavezetés 
20.-jan. 3. Téli szünet  
 
 
2016.  
 

Január 

4. Téli szünet utáni első tanítási nap iskolavezetés 
  Osztályozó vizsgák (Külön kiírás szerint) Schneider János int.vez.h. 
16. szombat  
        10,00 

Írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 5 évfolyamos 
gimnáziumba 

Takács Erika int.vez.h. 

19.      16,30 Szülői munkaközösség ülése  (alapítványi bál) intézményvezető,  
SZM elnök 

21.    14,00 Pótfelvételi vizsgák a gimnázium 5 és 6 évfolyamos 
képzéseire   (írásbeli) 

Takács Erika int.vez.h. 

21.    14,30 Osztályozó konferencia  
22.     Első félév vége               intézményvezető 
22. Magyar kultúra napja 

Kölcseys-nap 
DÖK, Laki János,  
Balázs Erik 

22.-ig Ellenőrzők kiosztása osztályfőnökök 
22.      18,00 Szalagavató végzős ofők 
25. 8,00-16,00 Írásbeli felvételi dolgozatok bemutatása Takács Erika int.vez.h. 
26.     14,45 Félévi értékelő tantestületi értekezlet intézményvezető 
26.     17,00 Szülői értekezlet osztályfőnökök 
30.     18,00 Alapítványi bál iskolavezetés, tantestület 

kuratórium elnöke 



 
 
 

Február 

4.  13,00-16,00 Eredménylapok kiadása (írásbeli felvételi eredményéről) Takács Erika int.vez.h. 
12. Középfokú beiskolázás 

Jelentkezési lapok beérkezésének határideje 
Takács Erika ig.h. 

12.  SZM által szervezett bál – Valentin nap jegyében SZM 
  Sítábor testnevelők 
15. Érettségi jelentkezési határidő 

Felsőfokú intézményekbe felvételi jelentkezési határidő
Schneider János int.vez.h. 

18-22.  Sítábor testnevelők 
25. Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja Békési Tamás 
 
 
 
 

Március 

5.    8,00  Tanítás nélküli munkanap (szombat) 
Kihelyezett nevelési értekezlet  

intézményvezető 

8.   16,30 Fogadóóra (előzetes regisztráció e-naplóban) tantestület 
9. Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala Takács Erika int.vez.h. 
15.-ig Éves időszakra szóló továbbképzési terv elkészítése intézményvezető 
15. Március 15. Nemzeti ünnep  (megemlékezés 11.)   

 
16-17 . Tanulói adatlapok módosításának lehetősége  
23. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda)  
24-29. Tavaszi szünet  
30. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda)  
 Nemzetközi Ifjúsági Találkozó            Bad Marienberg 

szervezés alatt 
Laki János 

 
 
 
 

Április 

8. Felvételi jegyzék küldése a felvételi központnak Takács Erika int.vez.h. 
11. A Magyar költészet napja        Imrik Erzsébet Gyöngyi 

 magyar mk.  
12. Űrhajózás napja Pálffy Tamás 
16. A holocaust áldozatainak emléknapja  

(megemlékezés 15-én) 
Hegyiné Tarr Melinda 

19.    14,45 Tantestületi munkaértekezlet intézményvezető 
19.    16,30 Szülői munkaközösség ülése   intézményvezető,  

SZM elnök 
19. Egyeztetett felvételi jegyzék a felvételi központból Felvételi Kp. 
22. A Föld napja Pozsikné Németh Katalin 
26. Értesítés felvételről ill. elutasításról Takács Erika int.vez.h. 
április 
hónapban 

Hat évfolyamos mérések     10.K osztály 
(külön kiírás szerint) 

intézményvezető,  
Dr. Halász Imréné 

  Osztályozó vizsgák (külön kiírás szerint) Schneider János int.vez.h. 
29.      14,30 Végzős évfolyamnak osztályozó konferencia tantestület 
29. Végzős évfolyamnak utolsó tanítási nap  
30.      10,00 Ballagás  (áthelyezett munkanap) 11-es ofők 
 
 
 



 
 
 
 

Május 

2-5. Érettségi vizsga, tanítás nélküli munkanapok Schneider János int.vez.h. 
6.  DÖK nap  (tanítás nélküli munkanap) DÖK 
18. Idegen nyelvi mérés – 8. K osztály   angol nyelv Takács Erika int.vez.h. 
2-től 24-ig Írásbeli érettségi vizsgák Schneider János int.vez.h. 
15. Madarak és Fák Napja   Pozsik Lajos 
25. Országos kompetenciamérés  

(8.K, 10.A, 10.K, 9.B, 9.E, 9.F, osztályok tanulói) 
Takács Erika int.vez.h.  

27. Nyelvi mérés – írásbeli - 9/KNy.B osztály  angol mk. 
30-31. Nyelvi mérés – szóbeli - 9/KNy.B osztály  angol mk. 
 
 
 

Június 

1 Jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál   
1. Célnyelvi mérés – két tanítási nyelvű osztály (10.B) Takács Erika int.vez.h. 
4. Nemzeti Összetartozás Napja (megemlékezés 3-án)  Kaczor Jácint 
5. Pedagógusnap (köszöntés június 3.)  7. óra SZM, DÖK 
5. Környezetvédelmi világnap Szűcs Klára 
  Osztályozó vizsgák (külön kiírás szerint) Schneider János int.vez.h. 
2-9. Szóbeli érettségi vizsgák       (emelt szint)   Schneider János int.vez.h. 
10.   Nyelvi szintfelmérő bejövő osztályoknak  15,00 – 16,00 Takács Erika int. vez. h. 
14.   14,30 Év végi osztályozó konferencia tantestület 
15. 7-11. évfolyam számára utolsó tanítási nap (sportnap) iskolavezetés, testnevelők 
21.   15,00 Bizonyítványosztás Osztályfőnökök 
23.   Beiratkozás 8,00 – 12,00 Takács Erika int.vez.h. 
13-24. Szóbeli érettségi vizsgák        (közép szint) Schneider János int.vez.h. 
29.    9,00 Tanévzáró tantestületi értekezlet iskolavezetés 
 
 
 
 
 

Szeptember   

1. csütörtök  
8,00 

Tanévnyitó ünnepély  
2016/17. tanév  

9.-es ofők 
Császár Gabriella Eszter 

 
  
 
 
 


