
A tanév rendje: 
 
 Tanévnyitó értekezlet:  2013. augusztus 30. 14 óra 

Tanévnyitó ünnepség:  2013. augusztus 30. 17 óra 
 

 Első tanítási nap:  2013. szeptember 2. (hétfő) 
 
 Utolsó tanítási nap:   2014. június 13.(péntek) 
 /Összesen 182 tanítási nap/ 
 
 Első félév:   2014. január 17-ig 
 Félévi értesítők kiadása:  2014. január 24-ig 
 
 Őszi szünet: 2013. október 28 - október 31. 
  A szünet előtti utolsó tanítási nap:  október 25. (péntek) 
  A szünet utáni első tanítási nap:  november 4. (hétfő) 
 
 
 Téli szünet: 2013. december 23 - 2014. január 3. 
  A szünet előtti utolsó tanítási nap:  december 21. (szombat) 
  A szünet utáni első tanítási nap :  január 6. (hétfő) 
 
 Tavaszi szünet: 2014. április 17. – április 22. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. (szerda) 2. tanítás 
nélküli munkanap 

A szünet utáni első tanítási nap: április 23. (szerda)  
 
2014. április 16. (szerda) ledolgozva 2014. márc. 8-án (szombaton) a Nagy Lajos-műsoros 
délutánnal. 
 
Tanítás nélküli munkanapok: 
 

1. 2014. január 31. (péntek)   félévi értekezlet  
2. 2014. április 16. (szerda)    Nagy Lajos-délután helyett 
3. 2014. május 16. (péntek)   tanulmányi kirándulások 
4. 2014. június 12. (csütörtök)  diáknap és osztályozó értekezlet 
5. 2014. június 13. (péntek)   adminisztráció 

 
A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 
példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja: 
 

Megemlékezés neve 
A megemlékezés 

időpontja 

A szervezésért 
felelős 

pedagógus(ok) 

A 
megemlékezésben 

résztvevő 
osztályok, 
csoportok 

Aradi vértanúk (október 6.) Október 5. Komáromi Petra 
és az 
osztályfőnökök 

5-8. osztály 

Nemzeti Összetartozás Napja Június 4. Komáromi Petra 
Dudla Erzsébet és 
az osztályfőnökök 

1-8. osztály 



 
A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja 
 

Ünnep megnevezése 

Az ünnepség 
(ünnep) 

megtartásának 
időpontja 

A szervezésért 
felelős 

pedagógus(ok) 

A 
megemlékezésben 

résztvevő 
osztályok, 
csoportok 

Nemzeti ünnep (október 23.) Október 23. Komáromi Petra; 5-8. osztály; illetve 
középiskolások 

Nemzeti ünnep (március 15.) Március 15. Komáromi Petra, 
Lovászné Nemes 
Piroska; 
Duzmathné Fehér 
Györgyi és Kovácsné 

Vászon Mária 

1-8. osztály 

Karácsonyi ünnepély December 21. Szurma Jánosné 1-8. osztály 

Tanévzáró ünnepély Június 29. Pősze Ilona, 
Lovászné Nemes 
Piroska 

1-8. osztály 

Ballagás Június 14. Kovácsné Vászon 
Mária, Duzmathné 
Fehér Györgyi 

7-8. osztály, illetve 
mindenki 

Nagy Lajos halálának 
évfordulója 

Október 25. Koczka Tímea Mindenki 

Nagy Lajos születésének 
évfordulója 

Február 5. Kovácsné Vászon 
Mária 

Mindenki 

 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje:  2014. június 13 
 
Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 
 
A nevelőtestületi értekezletek terve: 
 

Értekezlet 
dátuma 

Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2013. augusztus 22. 
A következő tanév előkészítése, elkezdésével 
kapcsolatos feladatok, tájékoztatás 

Intézményvezető 

2013. augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető 

2013. október 1. 
Munkaértekezlet /Előző hónapi munka értékelése, a 
következő hónap tervezése - aktualitások; a tanulók 
magatartásának és szorgalmának értékelése/ 

Intézményvezető 
és az 

osztályfőnökök 

2013. november 5. 

Munkaértekezlet Intézményvezető 
és az 

osztályfőnökök 

2013. december 3 

Munkaértekezlet Intézményvezető 
és az 

osztályfőnökök 

2014. január 16. 

Félévi osztályozó értekezlet Intézményvezető 
és az 

osztályfőnökök  



2014. január 31. 

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat 
meghatározó értekezlet: 

 pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

 - a pedagógiai munka hatékonyságának 
vizsgálata  

 
Intézményvezető-
helyettes 

2014. február 27. 
Munkaértekezlet Intézményvezető 

és az 
osztályfőnökök 

2014. április 1. 
Munkaértekezlet Intézményvezető 

és az 
osztályfőnökök 

2014. május 6. 
Munkaértekezlet Intézményvezető 

és az 
osztályfőnökök 

2014. június 3. 
Munkaértekezlet Intézményvezető 

és az 
osztályfőnökök 

2014. június 11. 
Tanév végi osztályozó értekezlet Intézményvezető 

és az 
osztályfőnökök 

2014. június 19. 
Tanévzáró értekezlet: 

 - a szakmai munka értékelése 

Intézményvezető 

 
A tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontja: 
 
 - első állapotfelmérés:   2013. október-november 
 - a második állapotfelmérés:  2014. április-május 
         Felelős: Will Béla szaktanár 
 
Szülői értekezletek: 
 
1. Szeptember 2.  szülői értekezlet az 1. osztályban 

Szeptember 10. és 12. szülői értekezletek a többi évfolyamon 

 SZMK választás 

 Házirend, a NKT szülők kötelességei és jogai (72.§) ill. a tanulók kötelességei és jogai 
(46.§) és (54.§) rész ismertetése, 

 Nevelési elvárások, a tanulók napirendje stb. 

 Tantárgyi követelmények, iskolai programok ismertetése; 

 Osztályprogramok ismertetése 

 1-2 és 5-6. osztályban tájékoztató a mindennapi testnevelésről; 

 1. és 5. osztályban tájékoztató az új NAT és az erkölcstan, ill. hit- és erkölcstan 
bevezetéséről; 

 6. és 8. oszt. tájékoztató a kompetenciamérésről; 

 8. oszt. továbbtanulási tájékoztató, határidők ismertetése; 47/2013. (VII.4) EMMI 
rendelet 3. sz. melléklet alapján. 

 Hiányzások és következményeinek ismertetése nyomatékosan; 

 Osztálykirándulások tervezése /május/ 

 A szülői képviselők megválasztása; 

 A szülők beszámolója az önkéntes osztálypénztár állapotáról. 



 JEGYZŐKÖNYV +JELENLÉTI ÍV /Leadási határidő: szept. 16./ 
 
2. Szeptember 24. összevont szülői értekezlet 
 
3. Január 28. és 30. félévi szülői értekezletek 
 
4. Május:   Rendkívüli szülői értekezletek  
 
Fogadóórák:  november 5. /kedd/ 
   január   28. és 30. a szülői értekezletek után 
   április   1./kedd/ 
 


