A tanév munkarendje

1. A tanév előkészítési feladatai
Tantestületi alakuló értekezlet: 2016. augusztus 22. 9.00 óra
Javítóvizsgák: 2016. augusztus 23.
Munkaközösségi értekezletek: 2016. augusztus 24-26.
Szertár – és tanteremrendezés: 2016. augusztus 29.
A tankönyvek fogadása: 2016. augusztus 30.
Tanévnyitó értekezlet: 2016. augusztus 31. 9.00 óra
Tanévnyitó ünnepély: 2016. szeptember 1. 8. 00 óra.
Tankönyvosztás: 2016. szeptember 1-5.

2. A tanítás rendje
A szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csüt.), az utolsó tanítási napja 2017.
június 15. (csüt.)
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2017. május 4. (csüt.).
A ballagás napja: 2017. május 5. (péntek) 10.00 óra
A tanítási napok száma: 181 nap.
A szorgalmi idő első féléve 2017. január 20-ig tart.
A tanulók és szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről: 2017. január 27.
A szalagavató napja: 2016. december 2. 18.00 óra

3. Tanítási szünetek
Őszi szünet: 2016. november 2. – november 4.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november
7. (hétfő).
Téli szünet: 2016. december 22. - 2017. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2017. január 3. (kedd).
Tavaszi szünet: 2017. április 13. – április 18.
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 19.
(szerda).

4. Tanítás nélküli munkanapok
1 nap tantestületi kirándulás (október 7.)
Diáknap: Thuri-nap (április 24. - hétfő)
Osztálykirándulás: 1 nap
3 nap írásbeli érettségi vizsgákra (kötelező érettségi tárgyak, május 8.9.10.)
Összesen: 6 nap

5. Munkanap áthelyezések
2016. október 31. → 2016. október 15. (szombat)

6. Thuri-napok
2017. április 20-24. - április 20. (csütörtök) 14.00: Vetélkedő az ált. iskolásoknak
- április 21. (péntek) 14.00: Megemlékezés, Rajz szakosok kiállítása
Thuri Györgyről megemlékezik: Radnai István
- április 24. (hétfő): Eü-, sportprogramok, stb.
2017. április 28. 16.30 óra: Thuri Gála (Thury Vár)

7. Nevelőtestületi értekezletek
Félévi értekezlet: 2017. január 31. (kedd du.)
Tanévzáró értekezlet: 2017. június 29. (csütörtök)

8. A projekt-oktatás és a témahét ütemezése
Résztvevő évfolyamok: 9-12. évfolyam (egyéni projekt, 9. évfolyam részt vehet)
Témahirdetés: 2016. október 20. (csütörtök).
Jelentkezés: 2016. október 27. (csütörtök)
Konzultációs hetek: 1. hét: 2016. november 7-11.
2. hét: 2017. január 9-13.
A projektek leadási határideje: 2017. február 10. (péntek)
A projektek értékelése, a tanulók tájékoztatása: február 28.
A projekt védése: március 10-ig.
Az osztályzatok beírása a naplókba: 2017. március 17.
A legsikerültebb projektekből a kiállítás megnyitója: március 30 (csütörtök, megnyitja
Menyhárt Csilla).
Témahét: 9/NY, 9.B, 9.A
Cím: Az országos témahét választás alapján
Időpont: 2017. március-április

9. Mérések
Bemeneti mérések
2016. szeptember 12-ig a 9. évfolyam osztályaiban matematika, magyar nyelv, történelem,
angol nyelv tantárgyakból. A bemeneti mérések eredményei alapján az intézkedési tervet
2016. szeptember 23-ig kell elkészíteni. A mérések egységességéért a munkaközösség
vezetők a felelősek.

Országos kompetenciamérés
Az Oktatási Hivatal 2017. május 24-én (szerda) szervezi meg szakértők bevonásával az
anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra
kiterjedően. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való
részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A
méréshez szükséges adatokat 2016. november 25-ig kell megküldeni a Hivatal részére.
Felelős: Vizl Mária igh.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése
A Köznevelésrõl szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a tanévben országos mérés,
értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálatáról. A méréshez eredményét 2017. június 1-ig kell feltölteni a NETFIT rendszerbe.
Felelős: Torba Ágnes, Egri Tibor
A vizsgálatot 2017. január 9. és június 1. között kell megszervezni.

10. Az iskolai vizsgák rendje
Érettségi vizsgák
Intézményünk 2017. május-júniusi időszakában szervez középszintű érettségi vizsgát
A 2017. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontja:

Emelt szintű írásbeli
érettségi vizsga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
informatika
biológia
kémia
földrajz
fizika
-

Középszintű érettségi
írásbeli vizsga
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
biológia
informatika
kémia
földrajz
fizika
vizuális kultúra

Időpont

május 8., 8.00
május 9., 8.00
május 10., 8.00
május 11., 8.00
május 12., 8.00
május 15., 8.00
május 16., 8.00
május 18., 8.00
május 19. 8.00
május 19., 14.00
május 22., 8.00
május 22., 14.00

Biológia projekt és vizuális kultúra portfólió leadási határideje: 2017. május 3.

Szóbeli és gyakorlati érettségi vizsgák időpontja
Emelt szint: 2017. június 8-15.
Középszint: 2017. június 19-30.

Osztályozó és különbözeti vizsgák
2016. november 14-18. jelentkezés a vizsgára: 2016. október 10-ig
2017. január 16-20. jelentkezés a vizsgára: 2016. december 12-ig
2017. április 24-28. jelentkezés a vizsgára: 2017. március 20-ig
2017. június 6-9. jelentkezés a vizsgára: 2017. április 28-ig

Mivel a vizsga előtt 30 nappal ki kell értesíteni a tanulót, az osztályfőnököknek december
közepéig, illetve március közepéig kell jelezni a 30%-ot meghaladó, vagy a 250 órát
meghaladó mulasztást.
Javítóvizsgák
2017. augusztus 23-25.
Jelentkezés a javítóvizsgára: 2017. június 30.

11. Beiskolázási, pályaválasztási tájékoztatók
Részt veszünk ősszel a Regionális Munkaügyi Központ pályaválasztási rendezvényein
Veszprémben és Székesfehérváron, valamint a várpalotai pályaválasztási rendezvényen.
Pályaválasztási nyílt napjaink: 2016. november 16. délelőtt ált. isk. 8. évfolyamosainak,
17.00 óra szülőknek, és december 7. 17.00 óra szülőknek.
Részt veszünk a kistérség általános iskoláinak pályaválasztási szülői értekezletein.

12. A felvételi eljárás fontosabb határidői
2016. október 20-ig kell megadnunk a tanulmányi területek tagozatkódjait és elektronikus
formában megküldeni a Felvételi Központnak.
2016. október 20-ig egy felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hoznunk a felvételi
eljárás rendjét, amit szintén közzé kell tenni a közoktatás információs rendszerében.
2017. február 15-ig érkeznek meg a felvételi jelentkezési lapok az általános iskolákból.
2017. február 27-28. Alkalmassági vizsgák a vizuális kultúra emelt óraszámú képzésre
jelentkezők számára. Tartaléknap: 2017. március 2.
2017. március 10. Az ideiglenes felvételi jegyzék közzététele.
2017. március 16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban.
2017. március 23. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak
a hozzájuk jelentkezettek névsorát.
2017. április 5. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes
felvételi jegyzékben közzétett névsort.
2017. április 19. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető
létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton
és írásban).
2017. április 26. Megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek
és az általános iskoláknak.
2017. május 8. – augusztus 31. Rendkívüli felvételi eljárás

13. Beiratkozás a következő tanévre
2017. június 22-24.

14. Ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények
A zene világnapja
2016. szeptember 30. péntek, Felelős: Tiliné Chartoletti Emerita
Az aradi vértanúk emléknapja
2016. október 6. csütörtök, felelős: Borosné Balog Edit
„Elsősavató”
2016. október 14. péntek, felelős: Jencski Tamás, Monostory Zsuzsanna, Hajduné
Tránszky Zita, Szvitek Miklós
Az 1956. évi forradalom és a köztársaság kikiáltásának évfordulója
2016. október 21. péntek 1.óra, felelős: Kiss Orsolya, Nyerges Zoltán
A magyar nyelv napja
2016. november 11. péntek, felelős: Torba Ágnes
Szalagavató
2016. december 2. (péntek), felelős: Szalonna Krisztina, Simonné Harangi Brigitta,
Szabó Gyöngyi (besegít)
Karácsonyi műsor
2016. december 21. szerda felelős: Korsós Ágnes
A magyar kultúra napja
2017. január 20. péntek, együtt szaval a nemzet, felelős: igh-k.
A kommunista diktatúrák áldozatai emléknapja
2017. február 24. péntek, felelős: Végváriné Dóczi Réka
Az 1848-as forradalom emléknapja
2017. március 14. kedd 1. óra, felelős: Hajduné Tránszy Zita, Szvitek Miklós
A tehetség napja
2017. március 23. csütörtök, felelős: Bakonyi Borbála
A költészet napja
2017. április 11. kedd, felelős: Braun Éva, DÖK
A holokauszt áldozatainak emléknapja
2017. április 12. szerda, felelős: Szondáné Kovács-Molnár Márta
Thuri Gála
2017. április 28. péntek, felelős: Monostory Zsuzsanna, Jencski Tamás
Ballagás
2017. május 5. péntek 10 óra, felelős: Kiss Orsolya, Simonné Harangi Brigitta,
Szalonna Krisztina
A nemzeti összetartozás napja
2017. június 2. péntek, felelős: Egri Tibor
Tanévzáró ünnepély
2017. június
felelős: Menyhárt Csilla

15. Szülői értekezletek, fogadóórák rendje
Szülői értekezletek: 2016. szeptember 20. kedd 16.30 (9/Ny, 9. B,)
16.00: Tájékoztatás a közösségi szolg.-ról
2016. szeptember 27. kedd 16.30 (9. A, 10-12. évfolyam)
2017. február 28. kedd 16.30
Fogadó órák: 2016. november 29. kedd 16.00 – 17.00
2017. március 28. kedd 16.00 – 17.00
illetve a szülő és a tanár egyeztetése után bármikor
Az Intézményi Tanács és a szülői közösség képviselőinek tájékoztatása:
a munkatervről: 2016. szeptember 27. 15.30
a félév munkájáról: 2017. február 28. 15.30

16. Diákrendezvények
Elsősavató: 2016. október 14. péntek, felelős: Jencski Tamás, Monostory Zsuzsanna,
Hajduné Tránszy Zita, Szvitek Miklós
Diákközgyűlés: 2016. október 4. 11. 30 óra, felelős: Nyerges Zoltán
Diáknap: 2017. április 24. (hétfő) Thuri – nap Felelős: Nyerges Zoltán, DÖK

