
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

2017/2018  



ESEMÉNYNAPTÁR   
2017/2018. 

Év  Hó
nap 

 Nap Esemény  

2017. 

a
u

g
u

sz
tu

s  24.  Munkaközösségi megbeszélések  

sz
e

p
te

m
b

e
r 

  ISK foglalkozások beindítása  

 8.  Kerékpártúra Nik lára  
koszorú  

  9. évf.  bemenet i  felmérések  

  A Takar ítási  v i lágnaphoz kapcsolódó iskolakörnyéki 
takarítás (gumikesztyű, zsákok)  

 11-15. Az „iskola zöldítése” mozgalom beindítása  
(Eredményhirdetés a témanap záróján –  ajándékok)  

  Biológiai  terepgyakorlat*  

 15-17. „TeSzedd” programhoz csat lakozás*  

 15-17. Országos katonazenekari  ta lálkozó lebonyolításában 
való részvétel  

  Médiás kirándulás  

  2 .  Ruhatár indítása  

o
k

tó
b

e
r 

 6 .  Az aradi vértanúk emléknapja –  rádiós megemlékezés  

 6.  Berzsenyi vetélkedő  

 7.  Pályaválasztás i  börze általános iskolásoknak  

 12.  Gólyaavató, Diákigazgató jelöltek vitája (Diákigazgató 
-választás)  

 13.  Diáknap  
(Aulás vetélkedő –  10.E és 11.E)  
(Bemutatkozó műsor 9 .B)  

 13.  Szülői értekezlet -  fogadóóra -  tájékoztató füzet 
kiadása  

 20.  Okt.  23- i  megemlékezés (rádiós)  

 24-27. 
 

Környezet és egészségnevelési  témanap ok:   
 

-  okt.24. papírgyűjtés  
 

-  okt.  25. pályaorientációs nap  
                            (11-12. évf.)  
                           közösségi workshop  
                            (9-10. évf.)  
                            nyelvvizsgákkal  
                         kapcsolatos tájékoztató  
                           (nyelvvizsga központ)*  

  Természettudományi k irándulás*  

n o v e m b e r   OKTV iskolai  fordulói  



 13.  A magyar nyelv napja  

 14-16. Iskolai  nyí lt  napok  

 24- ig  Kompetenciaméréshez adatszolgáltatás  (10.B és 9.E)  

  A földrajz tantárgy szakmai délutánja a Földrajzosok 
Körével  

 

d
e

c
e

m
b

e
r 

  Adventi  gyertyagyújtás  

 8.  Szalagavató  

  Mézeskalácssütés,   
karácsonyfa -díszítés (9.B)  

 21.  Karácsonyi műsor (9.E  és 10.B)  

 21.  Téli  szünet  előtti  utolsó tanítás i  nap  

 22.  Munkaszüneti  nap -  munkanap áthelyezéssel  (május 
5.:  bal lagás témanap)  

2018. 

 

ja
n

u
á

r 

 03.  
 

Téli  szünet  utáni e lső tanítási  nap  
 

 20.  Központi  felvételi  írásbeli  v izsga  

 22.  A magyar kultúra napja  
 

 26.  
 

Félév utolsó tanítási  napja    
 

  
 

Farsang 

fe
b

ru
á

r 

  09.  Félévi tantestületi  értekezlet  
Szülői értekezlet és fogadóóra  

 14.  Nyelvi  nap 

 15.  Érettségire jelentkezés határideje  

 23.  A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja  

  Koszorúzás Niklán  

  Sítábor*  

m
á

rc
iu
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 14.  Berzsenyi-nap 
 
Március 15 - i  műsor  

 15 .  Tanárok továbbképzésre jelentkezésének határideje  

 28.  Berzsenyi-est  



 28.  A tavaszi  szünet előtti  utolsó tanítás i  nap  

 29-03. Tavaszi  szünet  
á

p
ri

li
s 

 04.  Tavaszi  szünet utáni e lső tanítási  nap  

 13.  Szülői értekezletek, fogadóóra  

 16.  A holokauszt á ldozatainak emléknapja  

 27-ig  Fiz ikai  állapotfe lmérés  

  A Föld Napjához kapcsolódó programok  

 27.  Az iskolai  tankönyvrendelés elkészítése  

  A Föld Napjához kapcsolódó Kezesfa -túra  

  Katasztrófavédelmi vetélkedő  

  Biológiai  terepgyakorlat *  

  A Künzelsau -dolgozat megírása  

m
á

ju
s 

 3 .  Utolsó tanítási  nap a végzős osztályoknak,  
„bolondballagás”  

 5.  Ballagás  

 7-9.  Írásbeli  érettségi v izsgák a tanév rendjének 
megfelelően, tanítás nélkül i  munkanap  

 19-21. Balaton körül i  kerékpártúra  

 23.  Kompetenciamérés (9.E,  10.B)  

jú
n

iu
s 

 4 .  A nemzeti  összetartozás napja –  rádiós megemlékezés  

 8.  Kirándulások napja  

 7-14. Emelt szintű szóbeli  érettségi v izsgák  

 14.  Sport témanap  
 

 15 .  A tanév utolsó tanítás i  napja,  (3 óra) osztályozó 
értekezlet  

 18-29. Szóbel i  érettségi v izsgák  

 29.  Tanévzáró értekezlet  

 

  Paksi  Atomerőmű látogatása *  
 

 

 

  Csodák Palotája népszerűsítő f iz ika előadás *  

  Vándortábor*  

  Nemzeti  a diákokért program*  

  Bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre  

  Nyári  nyelvi  kurzus Künzelsauban  

 

A *-gal je lölt  események nem az iskola munkatervének részei,  de a tantestület  
felajánl ja ezen programok lebonyolítását,  ha a szülők részéről igény van rájuk,  és a  
felmerülő költségeket a szülők fedezik .  

A munkaterv egyes programjainak részle tesebb ki fejtését az adott munkaközösségek 
munkatervei tartalmazzák.  

Az egész évben folyamatosan szervezett programokat a 1.  sz .  melléklet tartalmazza.  

A 2017/2018-as tanulmányi  versenyeket a 2 .  sz .  melléklet tartalmazza.  

A szakkörökre, tehetséggondozásra,  fe lzárkóztatásra,  iskolai  sportkörre fordított  
időt a 3.  sz.  melléklet tartalmazza.  



Az iskolai  tanítás nélküli  munkanapok felhasználása:  
3 nap érettségi ,  má jus  7-9.  
1 nap Berzsenyi -nap –  március 14.  
1 nap fé lévi  nevelőtestületi  értekezlet ,  február 9.  
1  nap diáknap –  október 13.  
1 nap pályaorientáció –  október 25.  
csere:  május 5. munkanap –  bal lagás –  ehelyett december 22. tanítási  szünet  
  



1.sz.  melléklet  

FOLYAMATOS PROGRAMOK  

 

Program 

Tanulmányi versenyek 
lebonyolítása  

 

Filharmónia előadások 
szervezése *  

 

Színházlátogatások szervezése   

Mozgóképkultúra és médiaismeret fakultác iósok szakmai k irándulása *  

I f júság -  és gyermekvédelmi 
felelős fogadóórája  

 

Iskolai  házibajnokságok 
lebonyolítása  

leány kézi labda  
f iú foci  
röplabda  
asztal itenisz  
sakk 

Városi,  megyei 
sportversenyeken, 
bajnokságokon való részvétel  

leány kézi labda  
f iú kosárlabda  
f iú labdarúgás  
f iú leány at létika  
sakk 

Érettségi talá lkozók   

Bűnmegelőzési  programok  a Marcal i  Városi  Rendőrkapitányság 
vezetőjével egyeztetett program  

Pályaválasztás i  tájékoztatók 
szervezése végzősöknek  

a Marcal i  Munkaügyi Központtal  
egyeztetett program  

Munkába ál lást  segítő programok  a Marcal i  Munkaügyi Központtal  
egyeztetett program  

Egészségügyi,  mentális  
felvi lágosító programok  

 

Kötelező egészségügyi  szűrések   

Közösségi szolgálat  partnerekkel egyeztetett programok  

 

Az alapképzésen túl  iskolánk a következő kiegészítő képzéseket biztosítja 

térítésmentesen a tanulóknak:  

 

-  Emelt sz intű képzés a 11 -12. évfolyamon  heti  3-3 órában  

 

-  Középszintű érettségire felkészítés  a 12. évfolyamon  heti  2-2 órában  

 



2. sz.  melléklet  

TANULMÁNYI VERSENYEK  
 

Az EMMI által  meghirdetett vagy támogatott tanulmányi versenyek  
 

Tantárgy  Verseny  

Angol  OKTV 

Biológia  OKTV 

Fizika OKTV 

Földrajz  OKTV 

Informatika OKTV 

Kémia  OKTV 

Magyar  OKTV 

Szép Magyar Beszéd verseny  

Implom József Középiskolai  Helyesírási  
Verseny  

Édes anyanyelvünk országos 
nyelvhasználat i  verseny  

Matematika OKTV 

Német  OKTV 

Történelem  OKTV 

Savaria Országos Történelem Tanulmányi  
Verseny  



Az iskolai  szülői  szervezet és a diákönkormányzat  
egyetértésével  szervezett versenyek  

 

Tantárgy  Verseny  

Matematika Regionális  Matematikaverseny  

Kenguru Matematikaverseny  

Zrínyi  I lona Matematikaverseny  

Bolyai János Csapatverseny  

Arany Dániel  Matematikaverseny  

Magyar nyelv és  i rodalom Krúdy Gyula Országos Prózamondó Verseny  

 Lekötelező Irodalom  

 Berzsenyi és kora vetélkedő  

 Tehetséggála  

 „Te aranyok Aranya” -  Arany János -
szavalóverseny  

Földrajz  Lóczy Lajos Országos Földrajzi  Verseny  

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret  

aktuál is  pályázatok  

Rajz  aktuál is  pályázatok  

Történelem  Ránki György Regionál is  Történelem 
Verseny  

 Országos Történelem Tantárgyi Verseny  

 Gloria Victis  Kárpát -medencei Középiskolai  
Történelem Verseny  

Informatika Hódítsuk meg a biteket  
Programozó csapatverseny 

 Nemes Tihamér Országos Középiskolai  
Számítástechnika Verseny  

Fizika Mikola Sándor Országos Tehetségkutató 
Fiz ikaverseny  

Kémia  Ir inyi  János Országos Középiskolai  
Kémiaverseny  

Testnevelés  leány kézi labda  

 f iú kosárlabda  

 B33 kosárlabda  

 atlétika pályabajnokság  

 mezei futóbajnokság  

 sakk 

 Fair Play Cup labdarúgás –MLSZ 

 Haditorna  

Egyéb  Katasztrófavédelmi vetélkedő  

 
A tanév során ezután meghirdetésre kerülő tanulmányi versenyek közül  azokra a  
versenyekre jelentkeztetjük tanulóinkat,  melyeken az e lmúlt  tanévekben is  részt  
vettek diákja ink.  



3. sz.  melléklet  

SZAKKÖRÖK, TEHETSÉGGONDOZÁS,  
ISKOLAI SPORTKÖR  

 

Megnevezés  Csoport  Heti  óraszám  

Matematika,  történelem  Középszintű érettségire 

felkészítés  

2-2 

Iskolai  sportkör  Labdarúgás  

Atlétika  

Röplabda  

2  

3 

2 

 

Munkaközösségek programjainak tervezett  költségei:  

Reál munkaközösség   
Kerékpártúra Nik lára,  koszorú  5  000 Ft  

Takarítási  v i lágnaphoz gumikesztyű, zsákok  4  000 Ft  

Az „iskola zöldítése” mozgalom, Eredményhirdetés a témanap záróján  4  500 Ft 

ISK foglalkozások, labdák 5 -5 db 90 000 Ft  

Testnevelés érettségihez szükséges eszközök  95 000 Ft  

Testnevelés tornaszerek  93 000 Ft  

Programozó csapatverseny  30 000 Ft  

Sportversenyekre történő utazási  költségek  400 000 Ft 

Környezet és egészségnevelési  témanapok előadók ú tiköltsége, dí jak  45 000 Ft  

Sport témanap -eszközök, jutalmazás  50 000 Ft  

Bolyai matematika csapatverseny  12 000 Ft  

Nemzetközi Kenguru matematika verseny  7  500 Ft  

Zrínyi  I lona matematika verseny  20 000 Ft  

Prezi  –  Halácsi  Péter  50 000 Ft  
 

  

  



  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.berzsenyimarcali.hu 


