
A 2011/2012. tanév helyi rendje 

30/2011.(IV.7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok 

alapján 

 

I. A tanév, szorgalmi idő 
Tanév: 2011. szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-ig.  

A szorgalmi idő: 2011. szeptember 1.-től 2012. június 15-ig A tényleges tanítási napok 

száma 183. (Összesen 188 munkanap van, 5 nap tanítás nélküli munkanapként 

használható fel). 

Az első félév 2012. január 13-ig tart. 

Értesítés az I. félév eredményeiről 2012. január 18. (alsó tagozat 4. óra, felső tagozat 

5. óra – osztályfőnöki órák keretében) 

A 7/2010. (XII. 14.) NGMrendelet alapján: 2011. október 31. (hétfő) pihenőnap, helyette 

november 5. (szombat) munkanap, ez azonban az őszi szünet idejére esik. 

A 2012-ben várható munkanap-átrendezések:  

március 15. (csütörtök) miatt → március 16. (péntek) 

május 1. (kedd) miatt → április 30. (hétfő) 

II. Tanítási szünet a szorgalmi időben, tanítás nélküli munkanapok: 

Őszi szünet: 2011. november 2-5.  

(Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap november 7. (hétfő).) 

Téli szünet: 2011. december 22.-2012. január 2. 

(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2011. december 21. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2012. január 3. (kedd).) 

Tavaszi szünet: 2012. április 5-9. 

(A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

április 10. (kedd).) 

A szorgalmi időszakban tanítás nélküli munkanapként felhasznált 5 nap:  

1. 2011. október 28.    Bezerédj nap,  

2. 2011. november 11 Nevelési értekezlet: A pedagógiai munkát 

szabályozó dokumentumok megvitatása. 



3. 2012. március 2 Nevelési értekezlet: Felkészülés a 

következő tanév feladataira. 

4. 2012. május 11 (alsó t.) 18.(felső t.) osztálykirándulás napja  

5. 2012. június 8.    Diák nap 

Vizsgák és az országos mérések rendje:  

 

- országos kompetenciamérés: 

A 4., 6., és 8. . évfolyamokon szövegértésből és matematikából: 2012. május 30. 

(Tanítás a 4., 6. és 8.  évfolyamok számára ezen a napon nem szervezhető. – A méréshez 

szükséges adatok megküldése: 2011. november 25.) 

 

- Osztályozó vizsgák: 2012. január 9. – 12. 
   2012. június 4. – 7. 

IV. Értekezletek, megbeszélések  

Nevelőtestületi értekezletek:  

Tanévnyitó értekezlet: 2011. augusztus 29 

Félévi ill. tanévi munkát értékelő értekezlet: 2012. január 26.és  

június 28.  

Tanári értekezletek:  

Alakuló értekezlet: 2011. augusztus 23. 

Munkatervi: 2011. szeptember 20.  

Osztályozó értekezletek: 

I. félév:           2012. január 13. 

II. félév:  2012.június 15. 

 

Belső képzés:  

tervezett témák és időpontok: 

- 2011. augusztus 30. továbbképzés az interaktív táblák használatáról 



- 2011. szeptember 14. munkavállalói esélyegyenlőségi képzés 

- 2012. május 29. országos kompetenciamérés, felmérésvezetők    

képzése 

Munkaértekezletek, projekt megbeszélések: kb. havonta, csütörtöki napon 

 

Szülői értekezletek:  

alsó tagozat 2011. október 3-6. 2012. január 30. február 2. 

felső tagozat 2011. október 10-13. 2012. február 6 – 9. 

8. osztály pályaválasztási 
szülőértekezlet: 

2012. január 5. 

 első osztályosok 0. „Nulladik” szülői értekezlet 
az iskolában 

2012. május 9. 

jövendő első osztályosok szülői értekezlet az 
óvodában 

2012. február 16. 

 

 

Fogadóórák:   2011. november 10.    16-18 h 

   2012. március 1.          16-18 h 

 

Nyílt napok:   alsó tagozat: 2012.február 27-vel kezdődő héten, az osztályok beosztva 

  felső tagozat: 2012. március 5-vel kezdődő héten, az osztályok beosztva 

V. Iskolai ünnepélyek, rendezvények 

 

Tanévnyitó ünnepély: 2011. augusztus 31. 16 óra Felelős: magyar szakos kollégák, 

művelődés szervező, rajz tanár. Helye: iskola udvara.(Rossz idő esetén sportcsarnok) 

Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról: október 6. Diák színpad előadása, az iskolában 5. 

órában, falu számára este 17 órakor. Felelős: diák színpad vezetője: Kovács Anna 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról: 2011. október 21. Diák színpad 

előadása iskolában 5. órában, falu számára este 17 órakor Felelős: diák színpad vezetője: 

Kovács Anna 

Karácsonyi műsor: 2011. november 28. Diák színpad előadása iskolában 5. órában, falu 

számára este 17 órakor. Felelős: diák színpad vezetője: Kovács Anna 



A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emlék napja: 2012. február 24. Iskolai 

kiállítás a faliújságon, megemlékezés az 5. óra után az aulában. Felelős: Barteczka Mária, 

Barsi Ágnes 

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról: 2012. március 14. Diák 

színpad előadása, az iskolában 5. órában, falu számára este 17 órakor. Felelős: diák színpad 

vezetője: Kovács Anna 

A holokauszt áldozatainak emléknapja: 2012. április 16. Iskolai kiállítás a faliújságon, 

megemlékezés az 5. óra után az aulában. Felelős: Barteczka Mária, 5. osztály. 

Nemzeti Összetartozás napja: 2012. június 4. Kiállítás az iskola faliújságán, osztályfőnöki óra 

keretében tudás quiz kitöltése.  

Ballagás: 2012. június 16 

Diákközgyűlés: 2012. június 8. 

Tanévzáró ünnepély: 2012. június 20. du, 16.00 óra. Felelős: Mester Lajos 7. osztály. 

 

Egyéb rendezvények:  

1. Történelem verseny, történelmi személy évfordulójához kapcsolódóan: 2011. 
november 5-8. évfolyam számára. Rovásírás verseny:2012 március. 

2. Alsós mesemondó verseny: 2011. december, 1-4. évfolyam 
3. Felsős helyesírási verseny: 2012. február 
4. Farsangi bál: alsó tagozat: 2012 február 10., felső tagozat: 2012. február 17. 
5. Projekt: Adventtől Karácsonyig 2011. november 28. – 21. Felelősök: Kovács Anna, 

Tóth Lászlóné. Résztvevő osztályok: 1 – 4. osztály, 6. osztály angol 
6. Projekt: MOST – újság iskolánkról2012. március 5 - 23. Felelős: Hajdúné Farkas Dóra. 

Résztvevők: 1 – 8.-ig: rajz: Barsi Ágnes, számítástechnikai feladatok: 7.-8. osztály, 
Mester Lajos, 5-8. osztály, Katonáné Gárdai Anikó, Fehérné Lemler Éva, magyar: 4. 
osztály, Sáfrány Judit.  

7. Alsó és felső tagozatos szavaló verseny (a költészet napjához kapcsolódóan): 2012. 
április. 

8. Anyák napi ünnepség (osztályszinten) 2012. május 3 (alsó tagozat) május 4. (felső 
tagozat) 

9. Témahét: Egészség hét: 2012. április 16. – 20. Bevont osztályok: 1-8-ig Felelős: 
Barteczka Mária 

10. Kiállítások: időszaki kiállítások, őszi, téli, tavaszi tárlat 
11. Gyermeknap és pünkösdölő: 2012. május 26 

 

 

 

 


