A 2016/2017. tanév eseményeit, fontos napjait tartalmazó havi eseménynaptár
Általános adatok:
1. A tanév hossza:
Tanítási napok száma:
Általános iskola: 182 nap
Gimnázium: 181 nap
Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök)
2. A tanév félévei, szorgalmi és vizsgaidőszakok kezdete és vége:
Első félév: 2016. szeptember 1. - 2017. január 20.
Központi írásbeli felvételi vizsga a felvételiző nyolcadikosok számára: 2017. január 21. (szombat)
Második félév az intézmény 1-11. évfolyamának számára: 2017. január 23. - 2017. június 15.
Második félév szorgalmi időszaka a gimnázium végzős évfolyama (12A, 12B osztályok) számára: 2017. január 23. – 2017. május 4.
Rendes érettségi vizsgák kezdete a gimnázium végzős évfolyama számára: 2017. május 8. (hétfő)
Rendes érettségi vizsgák tervezett utolsó napja (szóbeli vizsgák a gimnáziumban): 2017. június 26. (hétfő)
3. Tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2016. október 28-tól 2016. november 4-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).
Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig
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-tól 2017. április 18-ig
A szünet előtti utolsó munkanap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).
Érettségi szünet: (a gimnázium 9-11. évfolyamainak tanulói számára): 2017. május 8-10.

4. Tanítás nélküli munkanapok felsorolása, iskolai tevékenység megnevezése:
Általános iskola (5 munkanap):
2016.09.23 – Iskolánk névadójának napja: Szent Gellért nap
2016.10.15. – Hulladékgyűjtés napja
2017.04.11. – Lelki nap
2017.04.12. – Nevelőtestület Lelki napja
2017.06.02. – Gyermeknap (Általános iskolai DÖK nap)
Gimnázium (6 munkanap):
2017.03.10. – Kner emléknap (városi ünnepség tervezett időpontja)
2017.04.07. – Gimnáziumi DÖK nap
2017.04.12. – Nevelőtestület Lelki napja
2017.05.08. –Írásbeli érettségi vizsga napja (Magyar nyelv és irodalom tantárgy)
2017.05.09. –Írásbeli érettségi vizsga napja (Matematika tantárgy)
2017.05.10. –Írásbeli érettségi vizsga napja (Történelem tantárgy)
5. Munkanap áthelyezések:
2016. október 31. (hétfő): pihenőnap – helyette 2016. október 15. (szombat): munkanap

2016/2017 tanév
Tanítási napok száma: Általános iskola (Gyomaendrőd, Selyem út 109/2): 182 nap
Gimnázium (Gyomaendrőd, Hősök útja 39): 181 nap
Események, határidők
Szeptember
Gimnázium
Általános Iskola
szeptember 1. csütörtök
szeptember 1-22.
szeptember 1-9.
szeptember 14. szerda
szeptember 15. csütörtök
szeptember 19. hétfő
szeptember 20. kedd
szeptember 23. péntek
szeptember 23. péntek
szeptember 30. péntek
szeptember 30. péntek
szeptember 30. péntek
szeptember - október
Október

Veni Sancte (tanévnyitó szentmise), első tanítási nap (osztályfőnöki órák)
osztályszülői értekezletek
Tankönyvek kiosztása, pótrendelés lezárása
összevont szülői értekezlet 17.00-tól
tanmenetek véglegesítése, jóváhagyása
Tanévnyitó értekezlet (gimnázium) 14.30
A 8. osztályos tanulók tájékoztatása
a felvételi eljárás rendjéről
OKTV jelentkezési lapok leadása az
iskolában
Szent Gellért-nap: iskolai szentmise
1-3. tanítási óra, Fecskeavató
tanítás nélküli munkanap
OKTV: jelentkezések regisztrálásának
határideje (ADAFOR-program)
Veni Sancte, Szegedi Dóm 12:00
A népmese napja
mesedélután meghívott óvodásoknak
Kner-sírok gondozása
Események, határidők
Gimnázium

október 3. hétfő
október 4. kedd
október 5. szerda
október 3-7.
október 3-9.

Általános iskola

Diákmise (aula)
Intézményi önértékelési csoport (ÖTCS) értekezlete (megalakulás,
vezetőválasztás, éves munkaterv kialakítása)
Diákmise
Őszi hét
Őszi Könyvtári Napok

Megjegyzés

október 3. - november
30.
október 6. csütörtök
október 10. hétfő
október 10-14.
október 15. szombat
október 20. csütörtök

október 17-21.
október 21. péntek
október 23. vasárnap
október 28. péntek
október 31-november 4.
október 31. hétfő

November
november 7. hétfő
november 7. hétfő
november 9. szerda
november 16. szerda

Beiskolázási tájékoztatók a helyi és a
környező települések iskoláiban
Megemlékezés az aradi vértanúkra (iskolai ünnepség)
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló
rendszer alkalmazásával történő
mérés felmérése
Hulladékgazdálkodási hét
Papírgyűjtés
(tanítás nélküli munkanap)
Középfokú felvételi eljárás: az iskola
adatainak feltöltése a közoktatás
információs rendszerébe, a felvételi
tájékoztató nyilvánosságra hozatala
Megemlékezések osztályfőnöki
órákon október 23-ról
Iskolai megemlékezés október 23-ról
Városi ünnepség
szünet előtti utolsó tanítási nap
Őszi szünet
Az általános iskolák értesítésének
határideje az ott végzett tanulók 9-10.
évfolyamának év végi eredményeiről
Események, határidők
Gimnázium

Általános iskola

szünet utáni első tanítási nap
Diákmise (aula)
Diákmise
Diákpolgármester beiktatása
(beiskolázási rendezvény)
17:00 Tájékoztató szülői értekezlet
(továbbtanulás, érettségi)
Őszi fogadóest

Az ügyfélfogadás szünetel

Óvónők látogatása az általános
iskolában

november 21. hétfő
november 23. szerda

Beiskolázási nyílt nap

november 25. péntek

Az első adventi gyertya meggyújtása

november 27. vasárnap
november 28. hétfő

December

Egyházmegyei játékos bibliai
vetélkedő
Városi ünnepség: 1. adventi gyertya meggyújtása (műsor: gimnázium)
Adventi gyertyagyújtás
Események, határidők
Gimnázium

december 2. péntek
december 4. vasárnap
december 5. hétfő
december 6. kedd
december 7. szerda
december 9. kedd
december 9. péntek
december 11. vasárnap
december 12. hétfő
december 15. csütörtök
december 16. péntek
december 16. péntek
december 18. vasárnap
december 21. szerda
december 22-január 2.

Általános iskola

A 2. adventi gyertya meggyújtása
DIFER mérés utolsó napja
Városi ünnepség: 2. adventi gyertya meggyújtása (műsor: ált. iskola)
Diákmise + 2. adventi gyertyagyújtás
Szent Miklós ünnepe
Diákmise
Jelentkezési határidő a központi
írásbeli felvételi vizsgára
Iskolakóstolgató, érdeklődő szülők
A 3. adventi gyertya meggyújtása
tájékoztatása
Városi ünnepség: 3. adventi gyertya meggyújtása
3. adventi gyertyagyújtás
Bukási értesítők kiküldése
Összevont fogadóest
Bukási értesítők kiküldése
A 4. adventi gyertya meggyújtása
Városi ünnepség: 4. adventi gyertya meggyújtása
szünet előtti utolsó tanítási nap
1-4. tanítási óra
1-3. tanítási óra
4. adventi gyertyagyújtás
A 9. évfolyam karácsonyi műsora
Karácsonyváró
téli szünet

Az ügyfélfogadás szünetel

Események, határidők

2017. január

Gimnázium
január 3. kedd
január 4. szerda
január 6. péntek
január 9. hétfő
január 9. – április 30.
január 19. csütörtök
január 20. péntek

január 21. szombat
január 23 – 27.
január 25-február 10.
január 27. péntek
január 31. kedd
január 31. kedd

Általános iskola

szünet utáni első tanítási nap
Diákmise
Házszentelés
Háromkirály-járás
Diákmise
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
Szalagavató főpróba
Első félév vége
1-3 tanítási óra
osztályozó értekezlet 16:00
osztályozó értekezlet 14:00
szalagavató ünnepély, Sportcsarnok
Az általános felvételi eljárás
kezdete; központi írásbeli felvételi
vizsgák
Gimnázium: félévi osztályozó vizsgák
félévi osztálystatisztika kitöltése
félévi értesítők kiosztása
félévi szülői értekezletek
Az érettségire jelentkezők
adatlapjainak leadása
Félévi nevelőtestületi értekezlet
14.30 általános iskola
Az előrehozott osztályozó vizsgára
jelentkezés határideje
Események, határidők

Február

Gimnázium
február 1. szerda
február 6. hétfő

Diákmise

február 15. szerda

Felsőoktatási jelentkezés + érettségi
jelentkezések határideje

Általános iskola
Diákmise
A tanulói jelentkezési lapok
továbbításának határideje a

középfokú iskoláknak + tanulói
adatlapok megküldése a Felvételi
Központnak
Farsangi kupa ovisoknak

február 13-17.
február 23-27.

Megemlékezés a kommunizmus
áldozatairól osztályfőnöki órákon

február 24. péntek

Farsang
Megemlékezés a kommunizmus
áldozatairól
Aranyfonál mesemondó verseny

február 27. hétfő
február 27-március 3.

Események, határidők

Március

Gimnázium

Általános iskola

március 1. szerda

Hamvazószerda
Diákmise

március 6. hétfő

Diákmise + hamvazkodás
A jelentkezők felvételi jegyzékének
nyilvánosságra hozatala
tanítás nélküli munkanap
Városi Kner-emlékünnepség (szervező: gimnázium)
A pedagógusok éves beiskolázási
Tóth Ferenc
terve elkészítésének határideje
5. óra után március 15-i
március 15-i megemlékezés
megemlékezés
Városi ünnepség
A tanulói adatlapok módosításának
lehetősége
Bukásértesítők kiküldése a végzős
diákok szüleinek
Osztályozó vizsga az előrehozott
érettségire jelentkezett vizsgázóknak
Iskolakóstolgató
Tavaszi fogadóest 17:00

március 9. csütörtök
március 10. péntek
március 13.
március 14. kedd
március 15. szerda
március 16-17.
március 16. csütörtök
március 20-22.
március 20-tól
március 21. kedd
március 27-április 11.

Beiskolázási programok (nyílt napok)

Április
április 4-8.
április 6-7.
április 7. péntek
április 10.

április 11. kedd

április 12. szerda
április 13-18.
április 19. szerda
április 21 péntek
április 24-28.
április 26. szerda
április 27-28.
április 30.
Május

Események, határidők
Gimnázium
Föld napja – hét
Az ideiglenes felvételi rangsor
megküldése a Felvételi Központnak
DÖK-nap a gimnáziumban
(tanítás nélküli munkanap)

Beiratkozás

Költészet napi szavalóverseny
Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
Lelki nap: szentmise
1-3. tanítási óra
A 2017/18. tanévre tervezett
tanítás nélküli munkanap
kötelezően választandó tantárgyak
listájának közzététele
Nevelőtestület lelki napja
szünet előtti utolsó nap (tanítás nélküli munkanap)
Tavaszi szünet
szünet utáni első tanítási nap
Föld napja
Nyelvi hét
A felvételről/elutasításról szóló
értesítések megküldése a
jelentkezőknek és az általános
iskoláknak
Szövegelő verseny
A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálatának (NETFIT) utolsó napja
Események, határidők
Gimnázium

május 1. hétfő

Általános iskola

Általános iskola

A munka ünnepe (munkaszüneti nap)

május 3. szerda
május 4. csütörtök
május 5. péntek
május 8-24.
május 8. hétfő
május 9. kedd
május 10. szerda
május 11. csütörtök
május 12. péntek

Diákmise (Ballagók miséje)
A végzősök osztályozó értekezlete
1-3. tanítási órák
16.00: Ballagás
A 2016. évi május-júniusi írásbeli
érettségi v. (közép- és emelt szint)
magyar nyelv és irodalom 8:00
(tanítás nélküli munkanap)
matematika 8:00
(tanítás nélküli munkanap)
történelem 8:00
(tanítás nélküli munkanap)
angol nyelv 8:00
párhuzamos tanítási órák (9-11. évf.)
német nyelv 8:00
párhuzamos tanítási órák (9-11. évf.)

május 15. hétfő
május 16. kedd

bukási értesítők kiküldése
biológia 8:00
párhuzamos tanítási órák (9-11. évf.)
Idegen nyelvi mérés (hatodik és
nyolcadik évfolyamai)

május 17. szerda
május 18. csütörtök
május 19. péntek
május 18.
május 22.
május 20.

szentmise 16:30
Anyák napja

informatika 8:00
belügyi rendészeti ismeretek 14:00
párhuzamos tanítási órák (9-11. évf.)
kémia 8:00
földrajz 14:00
párhuzamos tanítási órák (9-11. évf.)
bukásértesítők kiküldése a 9-11.
évfolyam tanulói esetében
fizika 8:00
párhuzamos tanítási órák (9-11. évf.)
A 2017/18. tanévben kötelezően
választandó foglalkozásokra

Az ügyfélfogadás délelőtt szünetel

jelentkezés határideje a 10.
évfolyamosok számára
május 23. kedd
május 24. szerda

Összevont fogadóest
Országos kompetenciamérés a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók részére
Párhuzamos tanítási órák (1-5., 7., 9., 11. évf. tanulói számára
Kihívás napja
Mozgóképkultúra és médiaismeret
14:00
párhuzamos tanítási órák (9-11. évf.)

május 26. péntek

Várostörténeti vetélkedő döntője

Június

Események, határidők
Gimnázium

június 1-7.
június 2. péntek
június 4-5.
június 6-9.
június 15. csütörtök
június 15. csütörtök
június 16. péntek
június 17. szombat
június 19.
június 19-26.

Általános iskola

A nemzeti összetartozás napja –
osztályfőnöki órákon

Nemzeti összetartozás napja
DÖK-nap
tanítás nélküli munkanap
Pünkösd

Fizikai, kémiai bemutató
Tanárbúcsúztató
utolsó tanítási nap
Osztályozó értekezlet 15.00
9.00 Te Deum + bizonyítványosztás

Osztályozó értekezlet 8.00-tól
Általános iskolai ballagás
9.00-tól
Te Deum 17:00, bizonyítványosztás
naplók ellenőrzésének, lezárásának határideje
A szóbeli érettségi vizsgák időszaka

osztálystatisztika kitöltésének utolsó napja
éves beszámolók leadásának utolsó napja
Te Deum, Szegedi Dóm 17:00
Beiratkozás
a
gimnázium
9.
június 22-24.
évfolyamára
június 30. péntek
záró értekezlet 14:30-tól
Az iskola 2017. július 1.-augusztus 31. között csak az intézményvezető által kijelölt napokon tart ügyeletet ügyfélfogadás céljából.
június 22. csütörtök

