
2016/2017-es tanévre 

2.1. 2016/2017-es tanév rendje 

A szorgalmi idő első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) 

Utolsó tanítási napja:   2017. június 15. (csütörtök) 

12. évfolyamon utolsó tanítási nap:  2017. május 4. (csütörtök) 

Tanítási napok száma: 180 nap 

A szorgalmi idő első féléve 2017. január 20-áig tart. 

Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a szülőket az első félévben elért eredményekről. 

 Osztályozó értekezlet ideje:  2017. január 24. (kedd) 

 Félévi tantestületi értekezlet: 2017. február 3. (péntek) 

Őszi szünet ideje:     2016. november 2 – 4. 

 Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 28. (péntek)  

 Első tanítási nap: 2016. november 7. (hétfő) 

 Áthelyezett munkanap: október 31. (hétfő) -> október 15. (szombat) 

Téli szünet ideje:     2016. december 22 – 2017. január 2. 

 Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. december 21. (szerda) 

 Első tanítási nap: 2017. január 4. (szerda) 

Tavaszi szünet ideje:    2017. április 12 – 2017. április 18. 

 Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. április 11. (kedd) 

 Első tanítási nap: 2017. április 19. (szerda) 

 (2017. április 12. tanítás nélküli munkanap) 

2.2. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

Általános Iskola: 
1. Egész napos hitgyakorlat a tanulóknak: 2016. december 16. (péntek) 
2. Egész napos hitgyakorlat a tanulóknak: 2017. április 11. (kedd) 
3. 2017. január 3. (kedd) 
4. Gyereknap (Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet rendezésében): 2017. május 26. (pé.) 
5. Lelkinap az alkalmazottaknak: 2017. április 12. 

Gimnázium: 
1. Egész napos hitgyakorlat a tanulóknak: 2016. december 16. (péntek) 
2. Egész napos hitgyakorlat a tanulóknak: 2017. április 11. (kedd) 
3. 2017. január 3. (kedd) 
4. Gyereknap (Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet rendezésében): 2017. május 26. (pé.) 
5. Lelkinap az alkalmazottaknak: 2017. április 12. 
6. Érettségi szünet/középiskolások osztálykirándulásai: 2017. május 8. (hétfő) 



2.5. Tanórán kívüli foglalkozások 

A tanulóknak 2016. szeptember 2-áig kell kérelmezniük mentességüket a 16:00-ig tartó 
foglalkozások alól, az iskola honlapjáról letölthető nyilatkozattal. 

2.5.1. Tanulószoba 

Felső tagozaton 2 tanulószobai csoportot indítunk. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai 

felvétele tanév közben is lehetséges.  

Tanulószobát vezeti: 

1. csop. (5. évf.) Bakos Tamara, Fábián Valéria – (16-os terem) 

2. csop. (6-8. évf.) Kanyóné Lőrincz Hajnalka, Somoskői Beáta – (T33-as terem) 

A tanulószobai foglalkozásokat megelőzően tanulófelügyeletet biztosít Gazsiné Oláh Anita a 

tanulók részére a T25-ös teremben. 

16:30-ig felügyeletet biztosít Bagyinszki Annamária. 

2.5.2. Diákmise 

Havonta egy alkalommal – a hitéleti munkatervben meghatározott időben és beosztás szerint a 

település plébániatemplomában. Minden tanuló számára előírás a részvétel a diákmisén. A 

tanulók az iskolában gyülekeznek és onnan az osztályfőnökök felügyeletével vonulnak át a 

templomba. A diákmiséket áthelyezett osztályfőnöki óraként könyveljük. Az áthelyezett 

foglalkozás a diákmisét követő osztályfőnöki óra. Kivéve, ha azon iskolai rendezvény van. 

2.5.3. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

2.5.4. Iskolai sportkör 

A tanévben az alábbi szakosztályokat indítjuk heti két alkalommal 1-1 órában a középiskolások 
számára: 

 lány röplabda – Szita Mária 

Foglalkozás 
megnevezése 

Érintett 
korosztály 

A foglalkozást tartó 
pedagógus 

Időpontja 
nap/óra 

Terem 

mat. fejlesztő 5-6. évf. Lantos Sándorné kedd 7. óra 15. terem 

mat. fejlesztő 8. évf. Lantos Sándorné hétfő 7. óra 02. terem 

mat. fejlesztő 9. évf. Sándor Éva kedd 8. óra T30. terem 

mat. fejlesztő 7. évf. Kiss Eszter csüt. 8. óra 07. terem 

mat. fejlesztő 10. évf. Kiss Eszter csüt. 7. óra 07. terem 

magy. fejlesztő 8. évf. Kosik Szilvia kedd, csütörtök 7. óra könyvtár 

magy. fejlesztő 6. évf. Somoskői Beáta hétfő 7. óra 15. terem 

magy. fejlesztő 9-10. évf. Somoskői Beáta hétfő 8. óra 18. terem 

német. tehetségg 9-12. évf. Szmolnik Ágnes szerda 8. óra 18. terem 

német. fejlesztő 9-12. évf. Szmolnik Ágnes csüt. 7. óra 15. terem 

angol. fejlesztő 5. évf. Bablena Cecília kedd 7. óra 05. terem 

angol. fejlesztő 6. évf. Bablena Cecília szerda 7. óra 05. terem 

angol. fejlesztő 9. évf. Bablena Cecília szerda 8. óra 05. terem 

angol. tehetségg. 10. évf. Bordáné Molnár Tímea hétfő 8. óra 05. terem 

angol. tehetségg. 11. évf. Kiss Eszter kedd 7. óra T23. terem 

angol. tehetségg. 9. évf. Szabó Ferencné kedd 8. óra T30. terem 

angol. tehetségg. 10. évf. Szabó Ferencné hétfő 8. óra  

biológia tehetség 7-8. évf. Vágvölgyi Péter péntek 7. óra 05. terem 

biológia tehetség 9-10. évf. Vágvölgyi Péter péntek 0. óra könyvtár 



 kézilabda – Kovács Mária 

 lány aerobik – Szita Mária 

 fiú labdarúgás – Kovács Mária 

 kosárlabda – Pesák Tamás 

 íjászat – Kiss Zoltán (sportági oktató: Géczi Pál) 

Azok a tanulók, akik sportegyesületeknél versenyszerűen sportolnak és ezért nem jelentkeztek a 
2x1 órás sportköri foglalkozásra, azok 2016. szeptember 9-éig nyújthatják be igazolásukat 
(szakosztályi verseny engedélyüket), ellenkező esetben a 2016. szeptember 12-étől az igazolás 
benyújtásáig részt kell venniük a foglalkozásokon. 

A felső tagozatos tanulók számára, a délutáni időszakban foglalkozásokat biztosítunk az alábbi 
sportágakban: 

 íjászat – Kiss Zoltán (2 óra) 

 leány röplabda -  

 alsós kosárlabda – Pesák Tamás (2 óra) 

 szertorna – Deák Lajos (1 óra) 

A második évfolyamos tanulók részére lovagoltatást szervezünk a következő módon: Az 
évfolyamot négy csoportra (osztályonként 2) és a csoportok 8 alkalmas lovagoltatáson vesznek 
rész a Liget Lovasudvarban. Kapcsolattartó: Pesák Tamás. A szülői hozzájáruló nyilatkozatokat 
2016. szeptember 9-éig kell bekérni. 

A harmadik évfolyamos tanulók részére úszásoktatást szervezünk a következő módon: Az 
évfolyamot 10 alkalommal autóbusszal a bátonyterenyei tanuszodába szállítjuk. A foglalkozásokat 
a testnevelés óra és a napközis foglalkozások időkeretében szervezzük. Kísérők: tanítók, 
testnevelő, pedagógiai asszisztens. A szülői hozzájáruló nyilatkozatokat 2016. szeptember 9-éig 
kell bekérni. 

A gyógytestnevelés foglalkozásait Árva Róbert látja el a kistornateremben, heti két alkalommal a 
délutáni órákban szeptember 12-től. (Időpontok:                                                ) A testnevelő 
szakos kollégák az első héten egyeztessenek a tanulókkal, kik azok, akiknek igénybe kell vennie 
a foglalkozásokat és kik azok, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Az egyeztetést az első 
testnevelésórán illetve 2016. szeptember 9-éig kell megtenni. Az iskolaorvosi besorolások a 
védőnőtől és a titkárságról kérhetők.  

2.5.7. Filharmóniai előadás 

5-12 évfolyam számára a Művelődési központtal közösen szervezve, évente 3 alkalommal. A 

bérleti díj (1400 Ft a három alkalom) a szülők 700 Ft-ot fizetnek ebből az összegből. Az időpontok 

szeptember hónapban kerülnek kihirdetésre. Az előadások 13:30-kor kezdődnek. A 1-4. évfolyam 

számára színházi előadások a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. szervezésében három 

alkalommal (400 Ft/alkalom)  

2.5.8. Diákkörök 

 dumáljuk ki 

 sulirádió 



2.5.9. A tehetséggondozó szakkörök: 

Szakkör 
megnevezése 

Érintett 
korosztály 

A foglalkozást tartó 
pedagógus 

Időpont Terem 

Énekkar 1-4. évf. Zsiros Szilvia szerda 7. óra 23. terem 

Énekkar 5-12. évf. Kiss Flóra kedd 7-8. óra  

Furulya 1-4. évf. Zsíros Szilvia szerda 5. óra 23. terem 

Szorobán 1-4. évf. Lénárt Lászlóné 4. 
és felső évfolyam 
Ludányiné Bella 
Szilvia és Zsírosné 
Verbói Brigitta3-4 
évfolyam 
Gécziné Ludányi 
Bernadett 1. évf. 
Lukács Linda 1.a és 
2. évfolyam 
Szvetlik Réka 2. 
évfolyam 
Czaga Ferencné 3. 
évfolyam 

csüt. 6. óra 
kedd 7. óra 
szerda 5. óra 
szerda 5. óra 
 
 
kedd 5. óra 
 
szerda 8. óra 
szerda 7. óra 
szerda 5. óra 
 
hétfő 5. óra 
 

T28. terem 
T28. terem 
T28. terem 
könyvtár 
 
 
19. terem 
 
23. terem 
21. terem 
12. terem 
 
11. terem 
 

Gitár 5-12. évf. Kiss Zoltán kedd 8. óra 02. terem 

ECDL 9-11. évf. Fábián Valéria   

Rajz 5-8. évf. Bakos Tamara szerda 7-8. óra 16. terem 

Pénzügyi és 
gazdasági 
ismeretek 

1-12. évf. Valkárné Kail Mónika   

Íjász szakkör 5-8. évf. Kiss Zoltán csüt. 8-9. óra kistornaterem 

     

     

2.6. Az intézmény kapcsolati rendszere 

A szülő szervezet által elkészített munkaterv alapján a szervezet a következő programok 
megvalósításában vesz részt: 

 Az iskolai bál szervezése, szponzorok felkeresése, díszítés, műsor. 2016. november 19. 

 Bárkányi Sportnapon büfé biztosítása. 2016. október 15. (szombat) 

 Farsangi bálon zsűrizés, nyeremények, jutalmak biztosítása. 2017. február 10. (péntek) 

 Gyereknapi programszervezése. 2017. május 26. (péntek) 
A szülők tájékoztatásának biztosítására évi két alkalommal tartunk szülői értekezletet: 
 2016. szeptember 19-23. (1. osztályosoknak szeptember 5.) 
 2017. február 6-9. 
Évi két alkalommal fogadódélutánt: 
 2016. november 9. 16:00 – 18:00 
 2017. április 5. 16:00 – 18:00 

2.7. Étkezések rendje 

Az első és a második óraközi szünet a tízórai szünet, évfolyamonként eltérően: 
1. szünet: 1., 2.,  
2. szünet: 3., 4., és a felső tagozat 

Ekkor a tanulók a menzások kivételével – nevelői felügyelet mellett – a tantermekben, a 
menzások előzetes beosztás alapján a pedagógiai asszisztens felügyelete mellett az ebédlőben 
étkeznek.  



Az étkezési díjak kiegyenlítése készpénzben, számla ellenében történik, tényleges fogyasztás 
alapján. Minden hónap 10-11. napjáig kell befizetni 8:00 és 16:00 óra között a Rákóczi-
galériában. A fizetés idejéről a szülőket a honlapon is értesítjük. Minden hónapban lehetőség van 
pótbefizetésre, az iskolai faliújságon, honlapon meghirdetett napon. A befizetési határnapot 
követően a nem fizetők névsorát az osztályfőnököknek írásban átadja a térítési díjat beszedő 
gazdasági ügyintéző. A tárgyhónap utolsó napjáig nem fizetők a számlát postai úton megkapják, 
előírt fizetési határidővel. Amennyiben a befizetés a fizetési határidőt követő 30 napon belül nem 
történik meg, a tanuló a tartozás rendezéséig nem vehet részt az iskolai étkeztetésben. Ilyen 
esetekben egyéni elbírálás során, az igazgató ettől eltekinthet: részletfizetési lehetőséget 
biztosíthat, meghosszabbíthatja a fizetési határidőt. 

Az étkezés lemondására 8:00 óráig van lehetőség a titkárságon: személyesen, telefonon. 
Étkezést a tanuló nem mondhat le. Étkezni csak az aznapra szóló étkezési jeggyel lehet. A 
jegyeket a tanulók egy hétre elő kapják meg. 

A főétkezésre biztosított hosszabb szünet, az 5. szünet. Ekkor azok a középiskolás tanulók 
étkeznek, akiknek 7. és/vagy 8. órájuk is van, valamint azok a tanulók, akiknek az ötödik óra volt 
az utolsó. Akiknek hat órájuk van ezt követően étkezhetnek. Az ebédlőben a felügyeletet a 
pedagógiai asszisztens tart. Az alsósok ebédeltetési ideje az 5. tanóra.  

Intézményünk az almaprogram keretén belül biztosítja a gyermekek napi gyümölcsfogyasztását 
1-6. évfolyamon. Az alsó tagozat az uzsonna, a felső tagozat az ebéd kiegészítéseként kapja az 
almát vagy körtét. Szeptember hónaptól folytatjuk az iskolatej programot is az előző tanévben 
kialakult rend szerint. A tejet az 1. és 2. szünetben osztjuk. Az alma és tej kiosztását Kelemen 
Mónika végzi. 

 
Iskolai szentmisék  

  Veni Sancte: 2016. szeptember 1.  

  Te Deum: 2017. jún. 15. 

Hétindító lelki percek: Minden hétfőn 7:50-8:00-ig. Szervezésért felelős: Sántáné Udvardy Erika 

Diákmisék: Minden héten, szerdán, 14:45-15:45 a plébániatemplomban. A diákmisék beosztása 
szeptember 5-étől olvasható, az iskola honlapján és hirdetőjén. A tanulókat az osztályfőnökök 
kísérik. A nem osztályfőnökök esetében a tanítók a párjukkal tartanak, a felsősök az alábbi 
beosztásban: 

4-5. évf.: Somoskői Beáta, Bablena Cecília, és Bakos Tamara (tanulószobásaikkal) 
6-7-8. évf.: Golyánné Juhász Edina, Fábián Valéria, Kanyóné Lőrinc Hajnalka 
(tanulószobásaikkal) 
9-12. évf.: Szmolnik Ágnes, Pesák Tamás,  

Az osztályfőnökök hiányzása esetén helyettesítéssel (könyvelik az áthelyezett osztályfőnöki órát). 

Lelki gyakorlat a pedagógusoknak évi két alkalommal: 
őszi: 2016. augusztus 26. Helyszín: Szentkút. felelős: Ludányiné Bella Szilvia, Szeréminé 
Lazsán Zsuzsanna 
tavaszi: 2015. április 12. (kedd) 

Egész napos hitgyakorlat a tanulóknak: (felelősök megnevezése az ütemtervben) 
adventi: 2016. december 16. (péntek)  
nagyböjti: 2017. április 11. (kedd) 

2.9. Nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink: 

Nemzeti ünnepeink: 

  október 6. 



Megemlékezés ideje: 2016. október 6. Felelős: 7. évfolyam 

 október 23. 
 Ünnepi megemlékezés ideje: 2016. október 21. (péntek of.) Felelős: 10. évfolyam 

 március 15. 
Ünnepi megemlékezés ideje: 2017. március 14. (kedd 4. óra.) Felelős: 6. évfolyam 

 
Emléknapjaink 

 A Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja /február 25./  
2017. február 24. (péntek of.) Felelős: 11. évfolyam  

 A magyar költészet napja /április 11./  
Felelős: Somoskői Beáta 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja /április 15./ 
2017. április 15-ét megelőző of. óra. Felelős: 11. évfolyam  

 A Nemzeti Összetartozás Napja /június 4./  
2017. június 2. (péntek of.) Felelős: 9. évfolyam  

Legfontosabb iskolai rendezvények (időpontok és felelősök az ütemtervben feltüntetve) 

   Tanévnyitó: 2016. 08. 31. felelős: Ludányiné Bella Szilvia 

   Szalagavató: 2016. december 2. felelős: osztályfőnök 

   Sulinap: 2017. május 26. felelős: Borda Tamás 

   Ballagás  
o 2017. május 5/6. (12. évfolyam) Felelős: osztályfőnök 
o 2017. június 16/17. (8. évfolyam) Felelős: osztályfőnökök 

   Tanévzáró: 2017. június 22. Felelős 5. évfolyam és osztályfőnökei 

2.10.1. Kompetenciamérés: 2017. május 24-én 

2.10.2. Idegen nyelvi mérés: 2015. május 17-én 

2.10.4. Fizikai állapot mérése: 2017. január 4. és 2017. június 1. között 

2.11. Vizsgák 

Intézményünk az idei tanévben az alábbi évközi vizsgákat szervezi: 

 osztályozó vizsga előrehozott érettségi vizsga letételéhez: 2017. április 24-28. 

 javító vizsga: 2017. augusztus 28. (hétfő) 
 
Intézményünkben 1 osztály tesz rendes érettségit, a 12.A. Az érettségi szervezésének, az 
előzetes tájékoztatók biztosításának felelőse az igazgató. Az érettségi vizsgák beosztását az 
ütemterv tartalmazza. Írásbeli vizsgák kezdő napja: 2017. május 8. Szóbeli feleletek kezdőnapja: 
2017. június 19. (előrehozott vizsgák számától függően 1 vagy 2 nap). 

2.13. Táborok, osztálykirándulások 

 sítábor: 2017. január - február (időpont egyeztetése később) felelős: Szenográdi Tamás 

 nyári hittantábor: (időpontja későbbi egyeztetés során), felelőse: Sántáné Udvardy Erika 

 nyári napközis tábor: 2017. június 26-június 29. 110 fő részére. Felelős: Ludányiné Bella 
Szilvia 

 nyári napközis sporttábor: 2017. június 26-június 29. 30 fő részére. Felelős: Borda Tamás 

Az egynapos osztálykirándulások tervezett időpontja: 2017. május 26. a kompetenciamérésben 
nem érintett osztályok számára és 2017. május 8-9 a középiskolai osztályok számára. 


