10. Iskolai tanév helyi rendje

A tanítási év legfontosabb eseményei, dátumai a 12/2016. EMMI rendelet
szerint
A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és
utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök).
A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban száznyolcvan,
gimnáziumban,

szakközépiskolában

és

szakiskolában

a

tanítási

napok

száma

száznyolcvanegy nap.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó
tanítási nap, a középfokú iskolákban 2017. május 4.
A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát /jegyzőkönyv-fenntartó/
A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje
szerint

működő

gimnáziumban,

szakközépiskolában

és

szakiskolában

hat,

a

szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel,
amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének
kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).
A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1)
bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt
szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Hivatalos

Értesítőben történő megjelentetéséről 2016.

november 18-ig

gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4)
bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért
felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:
a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között,
b) digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között,
c) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28.
között.
A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a
témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával
összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében
meghatározott méréseket, értékeléseket a 2016/2017. tanévben a Hivatal szervezi meg 2017.
május 24. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a
mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a
testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az
érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik meg, a
Hivatal által meghatározott módon.
A 2017. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák május 8-26.
A 2017. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák június 19-30.
Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli,
szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenységét az alábbi időpontban kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2016. október 3-7. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2016. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2017. február 6-10. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2017. február-március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2017. május 15-16., május 18-19., május 22. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2017. május-június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2017. május-június
A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív
vizsgatevékenysége 2017. június 1-jén is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a
vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az
írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé
a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap
igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés
megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga
írásbeli letételét biztosító intézményt.

Tanítás nélküli munkanapok a tanév folyamán:


Munkanap áthelyezés: október 31. - október 15. tantestületi kirándulás Pannonhalmára



december 19-20-21 – tanítás nélküli munkanap, december 19-én nyitott laborok napja
/ szakmák bemutatója a tanműhelyben/



Ballagás – 2017. május 5. /szakgimnáziumban/



Diáknap – 2017. június 14.



1 nap (szalagavató napja vagy utána)

Kötelező értekezletek:
Tanévnyitó értekezlet augusztus 29.
Osztályozó értekezlet január 19.
Félévzáró értekezlet február 1.
Végzősök osztályozó értekezlete május 3.
Osztályozó értekezlet június 13.
Évzáró értekezlet július 3.

Fontos események időpontjai:
Szalagavató bál megbeszélési időpontja október 11.
Alapítványi Bál november
Szalagavató bál február, március
Ballagás május 5.
A 2016/2017-es tanév kiállításai, programjai (tervezet):


Képzőművészeti kiállítás: Bartkó Péter Szilveszter akvarelljei - 2016.szeptember 29.



Helytörténeti kiállítás: „Azok az 50-es évek"- kiállítás kortörténeti dokumentumokból
Pittmann Ildikó és Spiegler Tibor gyűjteményéből



Rendhagyó történelemóra: visszaemlékezők '56-ról, a meghívott vendég Lechner
Ferenc az '56-os Szövetség elnöke



2016.november - képzőművészeti kiállítás: Szabó Daniela festményeiből



2017. február: kiállítás Hornyák Emőke fotóiból



2017. április: kiállítás Lechner Ferenc festményeiből

Iskolánk régóta hitvallásának tartja, hogy a felnövekvő ifjúság számára a szakirányú képzésoktatás

mellett

sokszínű

kulturális

kínálatot

kell

biztosítani.

Kultúrával,

hagyományokkal, ünnepségekkel nevelni. Az iskolában és a kollégiumban is prioritást
élvez, kulturális programokon keresztül a tanulók nevelése. Cél, hogy e tevékenységekbe
minél több kollégát és tanulót vonjunk be, ezzel is erősítve a szakmai és diákközösségeket. Az
intézményi szinten a kötelező és ajánlott ünnepségeket is igen komoly tervező és szervező

munka előzi meg, mind a kollégák, mind a diákok részéről, így nem is lehet más az
eredménye, mint nagyon színvonalas műsorok, megemlékezések. Ezzel erősödik az egész
közösség, az egymás iránti empátia és tolerancia is.
ÚJ!.11/A osztály benevezett, egy az Őrvidékház által elindított városi rendezvényre, Savaria
hétköznapjai - színjátszók versenye. Egy 20-25 perces jelenete adnak elő egy cirkuszi előadást
megjelenítve novemberben /Bodó Judit, Varga Jenő/.
Megemlékezéseink:

emlékezés

az

aradi

vértanukra,

október

23-a

megünneplése,

megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól, ünnepi műsor-emlékezés 1848.
március15-re, holokauszt emléknap, az összetartozás napjának megünneplése. Célja a nemzeti
ünnepekhez kapcsolódó hagyományok megismertetése, a közös ünnepléssel, emlékezéssel a
nemzeti öntudat erősítése.
A naptári ünnepekhez kapcsolódó alkalmak, mint karácsony a régi hagyományok őrzését,
megismerését szolgálják. Tanulóinknak szereplési lehetőséget nyújtunk, olyan diákok is
részesei sokszor a műsoroknak, akik a tanulmányi munkában kevés sikert érnek el. Az
ünnepek egyben azt is szolgálják, hogy tanulóinkat az ünnepi alkalomhoz illő viseletre,
viselkedésmódra is tanítjuk, erősítjük az egymásra figyelést, egymás elfogadását. Az iskola
falain kívülre hagyományosan a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó pásztorjátékot,
betlehemezést visszük a Szombathelyi Advent rendezvénysorozatra. Kiemelt esemény a
Magyar Kultúra Napja (tanár-diák műsorszámokkal), itt nem csak a humán
munkaközösség tagjai jeleskednek, hanem, aki szeretné, mindenki megmutathatja tehetségét,
elmondhatja üzenetét, elénekelheti mondanivalóját. Ez a délelőtt a nap méltósága mellet
lehetőséget ad a vidámságra közelebb hozza egymáshoz a tanárokat és a diákokat.
A kollégium ez irányú tevékenységéből Berzsenyi Nap nevű rendezvényünket emelném ki,
amely egy igazi ünnep: emlékezés névadónkra, kiváló kollégistáink köszöntése illetve
kulturális bemutató az MMIK színháztermében.
Tervezett időpontok:
Október 6-i megemlékezés: október 5. (szerda)
Október 23-i ünnepség: október 21. (péntek)
Karácsonyi műsor: december 16. (péntek) - (iskolai és Szombathelyi Advent egyben)
Tanári karácsony: december 19. (hétfő)
Magyar Kultúra Napja: január 20. (péntek)
Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: február 24. (péntek)
Március 15-i műsor: március 14. (kedd)
Holokauszt emléknap áprilisban

Nemzeti Összetartozás Napja (Trianon-nap): június 02. (péntek)
Iskolánk kiemelt sportrendezvényeinek felelőse: Varga Jenő
Ebben a tanévben a következő ünnepi eseményeket tervezzük:
Kondi- park avató októberben
15 éves a Puskás DSE áprilisban
20 éves a VARGARÉNA Puskás Skate Park fotókiállítás májusban
Találkozó Hegedűs Csaba olimpiai aranyérmes birkózóval (45 éve szerezte) - májusban
További sportesemények


Atlétika – terem- tél, szabadtéri - ősz, tavasz



Mezei futás – ősz



Kézilabda- ősz



Kosárlabda- ősz



Labdarúgás – ősz, tél, tavasz



Iskolák a jégen- tél



Gyorskorcsolya – tél



1000 m váltó- tél



Asztalitenisz. – tél



Teke – tél



Extrém sportok- ősz, tavasz

Eseménynaptár
Az eseménynaptár a munkaközösségek által összeállított programokat tükrözi, csak havi
lebontásban, hiszen a tanév legfontosabb időpontjai a fentebb már leírásra kerültek, így a
szakmai programok, tanév rendjéből következő események, kulturális események,
ünnepségek, megemlékezések, tanítás nélküli munkanapok, kötelező értekezletek időpontjai
innét kiolvashatók. Az iskolában minden hónapban készül eseménynaptár, amely napokra
lebontva tükrözi a legfontosabb eseményeket, felelősökkel együtt. A munkaközösségek által
tervezett projektnapokat a tanév rendjében javasolt projekthetek keretében kívánjuk
megvalósítani.

Augusztus


Alakuló értekezlet



Munkaközösségi értekezlet, éves munkaterv megbeszélése



Javítóvizsgák



Pótbeiratkozás



Tanévnyitó értekezlet

Szeptember


Tanévnyitó ünnepély



Bartkó Péter Szilveszter akvarelljeiből. Szombathelyi és kőszegi városképek



Évindító továbbképzések



9. évfolyam osztályok közös és osztályonkénti szülői értekezlete.



Adminisztrációs feladatok (napló, törzslap, záradékok)



Fogászati szűrővizsgálat a rendelőben és az iskolában



Kutatók éjszakája- NYME rendezvényeire érdeklődő diákok szervezése



Pályaorientációs show



A tanévvel kapcsolatos szakmai továbbképzések a pedagógusok részére



Helyi tantervek és tanmenetek elkészítése



Állatok világnapja-előzetes felhívás osztályokban plakátkészítésre



PP, házirend, munkaterv átnézése, kiegészítése, elfogadása

Október


Szülői értekezletek



Fogászati szűrővizsgálat a rendelőben és az iskolában



Csapatépítő gyalogtúra a Cuha-patak völgyébe



Emlékezés az aradi vértanukra



Október 23-a megünneplése



Rendhagyó történelemóra 1956-ról, meghívott előadókkal



Helytörténeti

kiállítás

gyűjteményéből

az

50es

évek

dokumentumaiból,

Fonyódi

László



Problémafórum



Megújult „Mikro labor” átadása



Műanyag palack gyűjtés szervezése



Állatok világnapja alkalmából készített plakátok kiállítása



Jelentkezések az OSZKT versenyre – matematika, fizika, informatika tantárgyakból



Jelentkezés a Bolyai matematika versenyre



Folyosókon található tárlók rendezése, felújítása.



Projekt nappal kapcsolatos szervezési feladatok megbeszélése



A város területén folyó munkálatok tanulmányozása /víz, gáz, csatorna/



November



Egészségnevelési hét. A 9. évfolyam egészségnevelés órái: pubertáskori változások,
egészséges táplálkozás témakörben



Csutkabál: Elsősavató műsorral és vetélkedőkkel az iskola ebédlőjében



„Szülő- tanár” Alapítványi bál



Tekeparti



Színházlátogatás szervezése a tanulóknak



Szárazelem gyűjtés szervezése



Pálya infó kiállítás



Nyílt napok – érdeklődő diákok fogadása az órákon



Jelentkezés az Eötvös Loránd fizika versenyre.

December


DÖK mikulás



10. évfolyamon egészségnevelés (szeretet, szerelem, biztonságos szex)



Szabó Daniella festményei



Karácsonyi műsor a tanulóknak



Tanári karácsony



Papírgyűjtés szervezése



Eötvös Loránd megyei fizika verseny



Jelentkezés a Gordiusz Matematika versenyre



Jelentkezés a Genius Logicus matematika versenyre



Jelentkezés SZKTV-re



Jelentkezés Szintvizsgára



Tanműhelyi nyílt nap

Január


Az első félév vége (adminisztrációk, statisztikák, szülők értesítése)



Munkaközösségi értekezlet



A Magyar Kultúra Napja (tanár-diák műsorszámokkal)



Problémafórum



Gordiusz matematika verseny



Félév vége



Jegyek zárása, bizonyítványosztás



Látogatás a Gotthard Jenő Csillagvizsgálóba a 12.A, osztályos tanulók részére



Genius Logicus matematika verseny



Cégbemutató szülői értekezlet



SZKTV megyei forduló

Február


Diák közgyűlés



Szalagavató



Szintvizsgák



A 13. évfolyam egészségnevelése. Lelki egészség



Kiállítás Hornyák Emőke az Alon.hu munkatársának fotóiból



Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól



Iskola mozi szervezése a tanulóknak



Félévi értekezlet



Félévi munkaközösségi megbeszélés



Szakmai próbavizsgák



Érettségire jelentkező diákok felmérése, érettségi feladatsorok összeállítása.



Szalagavató ünnepség



Szerethető matematika verseny

Március


A 12. évfolyam egészségnevelése: Családi életre nevelés



Ünnepi műsor: emlékezés 1848. március 15-re



Nyelvek napja a Puskásban: játékos csapatversenyek német és angol nyelven



Humán projektnap



Tankönyvrendelés áttekintése, megbeszélése a 2017/2018 tanévre



Érettségire készülő osztályok várható eredményeinek a megbeszélése.



Projektnap megvalósítása



A város területén folyó munkálatok tanulmányozása /víz, gáz, csatorna/

Április


A 11. évfolyam egészségnevelése: a here- és az emlő önvizsgálata



Holocaust emléknap



Lechner Ferenc festményeinek kiállítása



Gyalogtúra a Krisztina kilátóhoz, Dozmatra



Házi verseny természetismeretből (célcsoport a 9. évfolyam- az első 3 helyezettnek
jutalmazás)



Integrált természettudományos verseny



Érettségire felkészítés zárása, „kis érettségik” javítása



Végzős osztályok osztályozó értekezlete



SZKTV döntő

Május


Ballagás



Munkaközösségi értekezlet



Érettségi vizsgák



Drog prevenciós előadás a 9. évfolyam számára



Ballagás



Problémafórum



Ballagás



Dohányzásmentes világnap – előadás: Henczi Eszter, Sándor Tamás



Írásbeli érettségi vizsgák kezdete



Országos mérés és értékelés a 10. évfolyamon



Szakmai vizsgák

Június


14-én diáknap



15-én sportnap



Adminisztrációs feladatok



Az Összetartozás napjának megünneplése



Évértékelő munkaközösségi beszélgetés



Osztályozó értekezlet



Szóbeli érettségi vizsgák



Év végi munkaközösségi értekezlet



Sport nap

