
Augusztus

23. 17:00 Gólyatábor szülői értekezlet

24. 8:00-

10:00

Javítóvizsgákra konzultáció

24. 8:00-12:00 Pótbeiratkozás

28. 15:00-

18:00

I. Arany-Börze

21-29. 8:00 Javító-, osztályozó-, és különbözeti vizsgák

28-29. Gólyatábor - Csónakház

Szeptember

3. 8:00 Tanévnyitó ünnepély

3. 9:00

Tanítási órák kezdete: 3-5. óra osztályfőnöki, délután 

igény esetén napközi és tanszoba

3. 10:00

Tájékoztató a BKK-ban tanuló osztályoknak. 

(Tornaterem)

3. 11:00 Közösségi szolgálat balesetvédelmi oktatás

5. 16:30 1. osztályos összevont szülői értekezlet

6. 17:30

Összevont szülői értekezlet (felső - és gimn.) 9. 

évfolyam

6. 16:30

Összevont szülői értekezlet (felső - és gimn.) 5. 

évfolyam

7. Gólyanap

12-14.

Terepgyakorlat a 9-10. emelt term.tud csoportoknak 

Gánton

14. A magyar dal napja - iskolarádiós program

14.

9:00-

12:00

Régészeti Park - 5. évfolyamosoknak rendkívüli 

történelem óra

17.

A mindennapos testnevelés választás határideje 

(formanyomtatvány)

17. Szaktárgyi tanmenetek leadási határideje

21. OKTV-re jelentkezés (kiv. filozófia) az igazgatónál 

26. Szárazelem gyűjtés "Pont Velem" (4 alkalom)

28. OKTV jelentkezés megküldése az OH-ba

30.

Liszt Kórus ünnepi koncertje - Margaréta kórus 

fellépése

30. Népmese világnapja

… Érzékenyítő inklúziós program indítása

… Munkaközösségi megbeszélés

… Kedves mesék, mesehősök című folyosói rajzkiállítás

… Bemeneti mérések 9. NY matematika, magyar

… SNI- RAK látogatása a Fővárosi Állatkertbe

…

XII. Országos Képzőművészeti Diáktárlat pályamunkák 

elküldése (jelentkezés függvényében)

…

A Takarítási világnap alkalmából szemétszedés a 

városban, az országos TeSzedd! Mozgalomhoz 

csatlakozva

… Nevezés a Bolyai Matematika Versenyre

… DÖK megbeszélés, alakuló gyűlés

2018-2019. tanév Éves rendezvényterv



… Matematika pontverseny meghirdetése

…

"Mese, mese mátka…" című egész tanévet átölelő alsós 

iskolai projekt meghirdetése

…

Alsó tagozat megbeszélése a Hamvas Béla Városi 

Könyvtárral

…

Pályaválasztási tanácsadás - előadás a 11. és 12. évf. 

számára

… Pályaválasztási projekt (11-12. évf.)

… Feladatmegoldó versenyekre való jelentkezés

… Végzős osztályok tanulmányi kirándulása

… Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról?" c. vetélkedő

Október

1.

Zene világnapja: 8:00-8:05 iskolarádióban műsor ehhez 

kapcsolódóan; 10:45-től a tanári előtt közös éneklés; 

Iskolarádióban Dalposta

1-től Farsangi táncpróbák indítása, hercegi pár szavazása

4.

Állatok világnapi program előadások tartása az alsó 

tagozatosoknak a nagyobbaktól, saját kisállattal együtt 

(dekoráció: 4.a oszt., Hornyákné E.O., Bokodi E.) "Mini 

állatkertek" a folyosói kisparavánokon (alsós 

rajzosok+Szabó O. felelős)

4. SNI-tagozat tanulmányi kirándulása a Budai várba

5. Aradi vértanúk napja megemlékezés (rádió)

8. A 6. évfolyam látogatása a Nemzeti Színházba 

8-13. Történelmi kirándulás: Kőszeg, Írott-kő

12. 14:30

Bolyai Matematika csapatverseny 3-8. osztályosoknak, 

megyei forduló iskolánkban 

13.(szombat) Erasmus-nap

17. Szüreti mulatság az SNI-tagozaton

19. 12:00 Diákparlament (Díszteremben)

19.

Az '56-os forradalom és szabadságharc megemlékezés - 

iskolarádiós ünnepély

24.

Bolyai Természettudományi Csapatverseny nevezési 

határideje (3. évf.-tól 4 fős csapatok, körzeti forduló 

Érden)

Nevezés a Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyre 

(600 Ft/fő)

24. Szárazelemek gyűjtése és leadása, zöld folyosó

25. Halloween party felsőtagozatos diákoknak

… 14:00 BTTE vàltóverseny tornatermünkben

… Állatok világnapi program

… SNI-tagozat munkaközösségi értekezlet

… Az első osztályosok képesség mérése

… On-lion vesenyre való jelentkezés határideje

… Arany-Matrica projekt 11. a, b.

… DÖK gyűlés

…

Magyar Festészet napja alkalmából vetélkedő a BKK-

ban

… Arany - "Matrica" projekt napok 6. évf.



… BTTE váltóverseny Kőrösi iskola

… KGYTK nevezés

… Városi nagypályás foci

… Halloween dekoráció

…

Budapest Sportiroda BSI által szervezett futóversenyen 

való részvétel

…

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról c. vetélkedő 2. 

forduló

…

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat felmérése az 1. 

évfolyamon

November

október 29. -

november 2.

ŐSZI SZÜNET (szünet előtti utolsó tanítási nap: okt. 

26., péntek - szünet utáni első tanítási nap nov. 5., hétfő)

6. 17:00 Fogadó órák minden tagozaton

7. Nyílt nap a 9. évfolyamon

8:00-8:45 Beiskolázási szülői tájékoztató

9:00 órától nyílt órák a felvételi tájékoztató szerint

8.

Érdi kistérségi továbbtanulási workshop, pályaválasztási 

kiállítás 7., 8. évfolyamosok az Érdi Batthyányi 

Sportiskolai Általános Iskolában

10. Tanítás nélküli munkanap, pályaorientációs nap 

12-16. Erasmus+ SAFE találkozó Spanyolországban

13. 10:00 Bűnmegelőzési előadás, Érden a 10. évfolyamosoknak

14. Nyílt nap az 5. évfolyamon

21. Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai forduló

28. Szárazelemek gyűjtése és leadása, zöld folyosó

28-30. Egészség napok - program külön forgatókönyv szerint

… 14:00 Bolyai angol verseny 8. évf. I. forduló

…

8:00-

11:00

Óvodapedagógusok követő látogatása az első 

évfolyamon (de.: nyílt órák)

…

Városi beiskolázási fórum a 8. osztályosok és szüleik 

részére

… Eötvös kupa: kosárlabda kupa IV. kcs., fiú

… BTTE váltóverseny

…

Diákolimpia: novembertől márciusig - III-IV. kcs. 

Futsal, fiú

… Diákolimpia: kézilabda III-IV kcs. Fiú-lány

… Házi angol verseny 8. évf.

… Nyílt órák az első évfolyamon

… Nyílt nap az SNI tagozaton

…

Nyílt órák a leendő 9. évfolyamos biológia 

tagozatosoknak + boncolás

…

"Legyél ORSZÁGH-os bajnok!" c. díjmentes, online 

csapat szótárverseny 1. forduló 5-12. évfolyamosoknak

… Eötvös városi számítástechnikai verseny



… DÖK gyűlés

… OKTV 1. fordulók

… Állati! Projekt keretében madáretető készítése

…

Kutató Diákok Kenferenciája, Szeged, emelt biológia 

csoport

… 16:00 Gimnáziumi NONSTOPSPORT

… On-lion verseny 2. forduló

… Zrínyi Matematika versenyre való nevezés

… Kozma Gy. Informatika verseny (több forulós)

… Adventi játszóház az SNI tagozaton

… Országos Környezetvédelmi Pályázat kiírása

…

"Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról?" c. vetélkedő 3. 

fordulója

December

1. Szombat EU nap a 9-10. évfolyamosoknak

4. Mikulás vetélkedő az SNI tagozaton

6. Alsó tagozatosok Mikulás napi vetélkedője

7.

14:00-

17:00 Mikulás napi vetélkedő felső tagozat, Suli-Buli

7.

Tanulói jelentkezési határidő a központilag egységes 

írásbeli felvételire (4. és 8. osztály)

10. Kis-érettségi feladatlapok leadása

10-12. SNI-tagozat: Luca nap és karácsonyi vásár 

11. 16:00 Munkaközösségi értekezletek

14. 17:00 Szalagavató

19. SNI Karácsonyi műsor

19.

14:00-

16:00 Szárazelemek gyűjtése és leadása, zöld folyosó

20. Karácsonyi ünnepély

2018. december 24. - 

2019. január 2.

TÉLI SZÜNET (szünet előtti utolsó tanítási nap: dec. 

20., csütörtök - szünet utáni első tanítási nap 2018. jan. 

3., szerda)

… Advent Ausztriában

… Játékos városi váltóverseny diákolimpia III. kcs.

… 16:00 Adventi éneklés a zenepavilonban a 2.a osztályosokkal

… Karácsonyi vásár (megvalósulás szavazás alapján)

… 16:30 Karácsony-óév búcsúztató az iskolai dolgozóknak

… Diótörő c. színdarab bemutatása

… Betlehem készítése a rajz szakörösökkel az aulában

… Nyílt órák a 4. évfolyamon

…

Városi adventi koncert a Szt. László templomban: 

Margaréta kórus (Kissné Szabó É.), Golden Voices 

(Szabó-Bisztricsány B.) a felújított templomban

… Mindenki karácsonyfája (Szent István téren)

… DÖK gyűlés

…

"Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról?" c. vetélkedő 

döntője

Január

5. Félév zárása



3-8. 8:00

11. b és 11. a osztály történelem, matematika írásbeli és 

szóbeli kisérettségi

9.

NETFIT tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata, mérési eredmények rögzítése, feldolgozás

14. - febr. 22. Szülői értekezletek

17. Angol nyelvű színházlátogatás Székesfehérváron

18.

Kis-érettségi vizsgák javítási határidő, írásbeli szóbeli 

vizsgák összesítése

18. NYEK féléves vizsgái

19-24. Magántanulók osztályozó vizsgái

19. 10:00

4. osztályosok központi egységes írásbeli felvételi 

vizsgája

19. 10:00

8. osztályosok központi egységes írásbeli felvételi 

vizsgája

24. 14:00

4. és 8. osztályosok központi egységes írásbeli 

pótfelvételije

30.

14:00-

16:00 Szárazelemek gyűjtése és leadása , zöld folyosó

… Himnusz-szavaló verseny

…

Állati! c. projekt keretében plakátkészítés az állatok téli 

etetése témában

… A Magyar Kultúra Napja (jan. 22.) (rádiós műsor)

…

ARANY PÁLYÁZATOK, versenyek kiírása, 

meghirdetése

… Arany napi pályamunkák meghirdetés "BATTA MA")

… Arany Napok előkészítése

… Megyei úszó diákolimpia

… SNI: Téli kincskereső túra 

… Iskolába hívogató programsorozat összeállítása

…

"Legyél ORSZÁGH-os bajnok!" c. díjmentes, online 

csapat szótárverseny 2. forduló 5-12. évfolyamosoknak

… NyelvÉSZ versenyre való nevezés leadása

… DÖK gyűlés

… Diákolimpia: úszás "B" kategória I-IV. kcs.

… Diákolimpia: úszás "B" kategória V-VI. kcs. Fiú-lány

…

Pest Megyei Szaktárgyi Biológia verseny iskolai 

fordulója 8. évf.



Február

1. Félévi értesítők kiosztása

4-5-6.

Aranyos Percek - kulturális bemutató ovisoknak az 

Arany Napok rendezvénysorozat keretében

7.

8:00-

16:00

A központi egységes írásbeli vizsgák eredményeinek 

közzététele - értékelő lapok átvétele a titkárságon, 4. 

évfolyamosok szüleinek, 8. évfolyamon a tanulók is 

átvehetik

8. 14:30

Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti 

fordulója 5-8. évf.

14. 16:30

"Nyitva van az Aranykapu" elsős beiskolázási program 

1. alkalom - Zenés, táncos farsangi forgatag 

14. Bálint napi program

15.

FARSANG tornatermi dekoráció óvodások fogadásához 

(Szekeres József KRK) 

15. alsó tagozat+ SNI (délelőtt)

15. felső tagozat+SNI (délután)

15. Jelentkezés érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra

15.

Jelentkezés az előrehozott érettségi vizsgákra, az ehhez 

szükséges osztályozó vizsgák kérelmezése

16. 18:00

ARANYKAPU  Alapítványi Bál (Szekeres József 

Konferencis-és Rendezvény Központ)

18.

A tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középiskolák 

felé, a tanulói adatlapokat a Felvételi Központ felé.

18-22.

Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (febr. 

25.) (szakórákon)

26.

ARANY PÁLYÁZATOK leadási határideje -> kiállítás 

szervezése

28-március 1. Szóbeli felvételik a gimnáziumi tagozaton

28-március 1.

Beiskolázási szünet - gimnázium (5.b, 6.b, 7.b, 8.b, 

teljes felső gimnázium)

28. 16:30

"Nyitva van az Aranykapu" elsős beiskolázási program 

2. alkalom - "A mi iskolánk": Zenebona, Játékos angol, 

informatika-robotika

… Grund Bérlet - Színházi előadás

…. 14:00 Zrínyi Ilona Matematika Verseny

… 15:00 Ifjúsági orgona Expedíció a 9.b osztállyal (MÜPA)

… Pangea matematika verseny, iskolai forduló

…

Hevesy György Országos Kémia Verseny iskolai 

fordulója, 7-8. évf.

… Képzőművészeti pályázatok leadási határideje, kiállítás

…

14:00-

16:00 Szárazelemek gyűjtése és leadása , zöld folyosó

… 2018-2019. tanévi tankönyv rendelés leadása

…

Érettségi jelentkezések összesítő jelentésének 

továbbítása az OKÉV-be



…

III. kcs. Fiú kézilabda és IV. kcs. Lány kézilabda területi 

döntő

… Teremlabdarúgó diákolimpia

… Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny

… Házi angol verseny 5-6-7. évfolyamosoknak

… DÖK gyűlés

…

Kazinczyról elnevezett "Szép Magyar Beszéd" verseny  

az érdi Csukás Zoltán Városi Könyvtárban

… Farsangi népszokások

… NyelvÉSZ iskolai forduló

…

Jelentkezés és felkészülés a Városi vers-és prózamondó 

Versenyre

február 25. - március 

1. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete

Március

1.

Beiskolázási szünet - általános iskola alsó, felső, SNI-

T, RAK - Ajándékkészítés az áprilisi első osztályos 

beiratkozásra

4-6.

ARANY NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT (külön 

forgatókönyv szerint)

4-6. 

Hüllő-és ásványkiállítás az Arany Napok 

rendezvénysorozaton belül

5. 17:00 Fogadó órák minden tagozaton

5. SNI-tagozat Szépolvasó verseny

13. 16:00 Munkaközösségi értekezlet

14. 16:30

"Nyitva van az Aranykapu" elsős beiskolázási program 

3. alkalom - Báb és ének

14. 12:30

Szakmai értekezlet az országos mérések eredményeiről 

(Díszterem)

14. MÁRCIUS 15-I MŰSOR

15.

Városi ünnepségen való részvétel és koszorúzás DÖK 

képviselőkkel

18-ig Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

18.-22. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete

21.

"Nyitva van az Aranykapu" 4. foglalkozás - Anyanyelv 

és matematika

21-22. Tanulói adatlapok módosítása

Március 22. körül egy 

szombati napon

9:00-

13:00 Víz világnapi szemétszedés 7-10. évf.

28.

A Felvételi Központ megküldi a középfokú iskoláknak a 

hozzájuk jelentkezettek listáját

28.

Az állami intézményfenntartó központ megküldi a Híd-

programot megvalósító intézmények listáját

29. 14:00

Hevesy verseny megyei fordulójának szervezése, 

lebonyolítása (7-8. évf.)

… 14:00 Házi fordítóverseny 9-12. évfolyamos diákok számára

… Angol játékos délután 4-5-6. évf. diákok számára



… Városi vers-és prózamondó verseny - középdöntő 1. kcs.

… Váltóverseny az 1-4. évfolyamon

… Partizánlabda, kézilabda bajnokság az 5-6. éfvolyamon

…

Kézilabda, futsal, kosárlabda, zsinórlabda - évfolyam 

válogatott közötti verseny 7-8. évf

… Kézilabda, futsal bajnokság 9-12. évf.

…

Projekthét az idegen nyelvi olvasás jegyében: 

versfordító verseny, olvasóverseny a 5-6., és 7-8. 

évfolyamos diákoknak kövbemutatók, író-olvasó 

találkozó, könyvbörze, vetélkedők (Arany Napok 

rendezvénysorozaton belül)

… 13:30

Kazinczyról elnevezett "Szép magyar beszéd" verseny 9-

12.évf.

… SNI-tagozat munkaközösségi értekezlet

… Városi vers-és prózamondó verseny - középdöntő 2. kcs.

… Rajzpályázat az SNI tagozat tanulóinak

… 13:00

Százhalombatta VUK pálya IV. kcs.Labdarúgás körzeti 

döntő

… Állati! Projekt keretében Projekt nap

… 16:30

Tájékoztató Hit-és erkölcstan oktatás megszervezéséről, 

Önkormányzat díszterme

…

Hangverseny a MÜPA-ban, kihelyezett ének óra a 9.b 

osztállyal 

… Városi vers-és prózamondó verseny - döntő 1. kcs.

… Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny 

… Városi vers-és prózamondó verseny - döntő 2. kcs.

…

Szegedi Tudósakadémia rendezvénye 11. évf.emelt 

biológiás csoport

… 8:00-tól

Nyílt órák az alsó tagozaton a leendő elsősöknek és 

szüleiknek

….

 A Víz világnapja játékos vetélkedő az 5. évf-on 

dekoráció + projektek alsósokank, felsősöknek, 

gimiseknek

… Bolyai angol verseny 5-6-7. évfolyamosok részére

… Madarak és Fák napja Verseny területi fordulója Ócsán

… 13:00

Százhalombatta VUK pálya III. kcs.Labdarúgás körzeti 

döntő

… Hódmezővásárhely Országos Úszás döntő IV. kcs.

… SNI - Húsvéti játszóház

…

14:00-

16:00 Szárazelemek gyűjtése és leadása, zöld folyosó

… Arany - "Matrica" projektnap az 5. évf-ban

… Nyílt órák a második évfolyamon

… Kézilabda megyei döntők

… Angol házi verseny 5-7. évf.

… Tehetségnap



… DÖK gyűlés

… KGYTK iskolai forduló

…

Látogatás a Paksi Atomerőműben a 11-12. évfolyamos 

diákokkal

… SNI: Versmondó verseny

…

„Tiszán innen, Dunán túl” népdalverseny megyei 

forduló (Cegléd)

… Iskolai népdalverseny 1-6. évfolyam

…

Arany Napokra kiírt irodalmi pályázat pályamunkáinak 

értékelése, kiállítása

…

Budapest Sportiroda BSI által szervezett futóversenyen 

való részvétel

Április

2. 10:00 Autista világnap

8-12. Digitális témahét

8-12. Erasmus+ SAFE találkozó iskolánkban

11. Költészet Napja (ápr. 11.) szakórákon

11. Regionális KGYTK forduló 7-14. éveseknek

16. Húsvéti családi játszóház az SNI-tagozaton

17.

Tanítás nélküli munkanap (+1 nap a tavaszi 

szünethez)

17-23.

TAVASZI SZÜNET (szünet előtti utolsó tanítási nap: 

április 16. kedd - szünet utáni első tanítási nap ápr. 24., 

szerda)

24.-29.

Kisérettségi írásbeli és szóbeli vizsgák 11.a és 11.b 

osztályoknak

30.

A tanulók és az általános iskolák (4. és 8. o.) értesítése a 

felvételről

… SNI tagozatosok Versmonó versenye

…

8:00-

19:00 Elsősök beíratása

…

8:00-

18:00 Elsősök beíratása

…

Bendegúz Tudásbajnokság Országos Tanulmányi 

Verseny - megyei döntő

… Vers-és prózamondó verseny Gála

… Érzékenyítő program

… 14:00

Előrehozott érettségizők (11.b és 11.a ) osztályozó 

vizsgái

… Matematika próbaérettségi

… Terror háza látogatás (érettségizők)

… Tavaszi papírgyűjtés

…

SNI: sportvetélkedő az Érdi Móra Ferenc Általános 

Iskola részvételével

…

Föld napja: dekoráció, udvar takarítás; Játékos természet- 

és környzetvédelmi vetélkedő a 6. évfolyamosoknak

…

Holocaust áldozatairól megemlékezés (9-12. évf.) 

szakórákon

… Bolyai körzeti angol verseny



… Arany Sztár meghirdetése - előválogatók

… Eötvös Loránd Általános Iskola olvasási verseny

… Nyílt órák (3. évf.)

…

Diákvállalkozások versenye - tankerület - 9-12. 

évfolyam

… DÖK gyűlés

… Szárazelemek gyűjtése és leadása , zöld folyosó

… "Batta Bringa" szervezése

…

SNI-tagozatosok Sportvetélkedője atz Érdi Móra Ferenc 

Álalános Iskolásokkal 

Május

2.

8:00-

10:00 Ballagási főpróba 12. évf.

2.

Tanárbúcsúztató a gimnáziumi tagozaton, utolsó tanítási 

nap 12. évfolyamon

3. … 12. évfolyamok ballagása

6-17. Rendkívüli felvételi eljárás (8. évf.)

6-31. Szülői értekezletek

7. Dráma nap - próba a 6. évfolyamosoknak

8. Dráma nap - előadás a 6. évfolyamosoknak

Érettségi írásbeli vizsgák (05.06-09. délutáni tanítás)

6.     8:00     magyar nyelv és irodalom

7.     8:00     matematika

8.     8:00     történelem

9.     8:00     angol nyelv

10.   8:00     német nyelv

13.   8:00      emelt szintű informatika

14.   8:00      biológia

17.   8:00      kémia

17.   14:00   földrajz

16.   8:00      informatika közép szint

16.  14:00   művészettörténet, ének-zene

20.   8:00     fizika

21.   8:00     francia nyelv

24.   8:00     olasz nyelv

14. 17:00 Szülői értekezlet a leendő 5.b osztályosok szüleinek

14. 18:00 Szülői értekezlet a leendő 9. osztályosok szüleinek

22. Idegen nyelvi országos mérés (6. és 8. évf.)

21-22. NYEK angol nyelvű dráma próba - BKK

23. 17:00

NYEK angol nyelvű dráma bemutató - BKK; 

Erasmus+READ projekt záró dráma előadása

29. 8:00 Országos kompetencia mérés a 6., 8., és 10 évf.

28. Arany Gála - Próba

május 28.- június 4. Munkaközösségi értekezlet

29. Arany Gála - Próba

30. 16:00 Arany Gála

31. DÖK nap (tanítás nélküli munkanap)



…

NYELVELŐ anyanyelvi verseny 1-4. osztályosoknak az 

Eötvös Loránd Általános Iskola szervezésében 

(jelentkezés május 11-ig)

…

14:00-

16:00

Szárazelemek gyűjtése és leadása , zöld folyosó (utolsó 

az évben)

… Arany - "Matrica" projekt a 5.a, c

… SZMK értekezlet

…

Tankerületi olvasásverseny az Eötvös Loránd Általános 

Iskolában 4. évfolyamosoknak

…

Bendegúz Tudásbajnokság Országos Tanulmányi 

Verseny eredményhirdetés

… DÖK gyűlés

… Diákolimpia: I-IV. kcs. Atlétika többpróba; fiú-lány

… Diákolimpia: Atlétika V. kcs. Egyéni bajnokság, lány

… Diákolimpia: Atlétika V. kcs. Egyéni bajnokság, fiú

Atlétika körzeti diákolimpia II-IV. kcs. Fiú-lány, VSZK

… Néptánc-bemutató a 2.b közreműködésével

…

Sport Nap az érzékenyítő program keretében a 11. b 

osztály részvételével

…

Jelentkezési határidő a NYELVELŐ anyanyelvi 

versenyre

…

AranySzTÁR döntő a DÖK nap keretében (külön kiírás 

szerinti helyszín és időpont)

… 10:00

Gimnázium 7. évfolyamára csatlakozók különbözeti 

vizsgája

… Madarak és fák napja alkalmából vetélkedő, dekoráció

Június

4. Nemzeti összetartozás napja

5.

8:00-

16:00 Érettségi dolgozatok megtekintése

5-13. Emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák

6. 10:00 SNI: Tanévzáró Gála

7. 9.NY osztály év végi vizsgája

7. 9:00

KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRNYEZETVÉDELMI 

KONFERENCIÁJA (program külön forgatókönyv 

alapján) + "Zölden jobb!" mozgalom sulipólós fotó 

készül (DÖK) 

7. Papírgyűjtéssel nyert "szabadnap" 1-8. évfolyamosoknak

11-12. Tanulmányi kirándulások

12.

Idegen nyelvi mérés tanulói és intézményi adatainak 

megküldése

13.

Papírgyűjtéssel nyert "szabadnap" 9-12. 

évfolyamosoknak

13. 16:30 Szülői értekezlet a leendő elsősök szüleinek

13. Tanárbúcsúztatók: 8.a-10:00; 8.b-11:00; 8.c - 12:00



14. 12:30

Osztályozó értekezlet és Tagozati értekezletek minden 

tagozaton

14. 15:00 Utolsó tanítási nap - 8. évfolyam Ballagás

17-28. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

20. 8:00 Tanévzáró ünnepély

20.

10:00-

14:00

Beiratkozás az általános iskola különböző osztályaiba 

érkezők számára

21.

8:00-

12:00 Beiratkozás a gimnáziumi tagozatra (5.b, 9.b, 9.NY)

28.

Kötelező taneszköz jegyzék és kötelező olvasmányok 

közzététele (honlap, faliújság)

június utolsó két 

hetében Sporttábor alsós és felsős diákoknak

…

Országos Kompetencia mérési eredmények alapján 

intézkedési terv elkészítése

… Mosolydíj szavazás (felső)

… Magántanulók osztályozók vizsgái

… Sportnap

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó

intézményvezető

Százhalombatta, 2018. szeptember 1.


