
A 2016/2017. tanév legfontosabb időpontjai 

 

szeptember 1. (csütörtök)  8 h   Tanévnyitó ünnepély, 3 oszt.f. óra, Tűzriadó, 19 Koll.gyűlés 

szeptember 5-9    Diákcsere 10BD Halle 

szeptember 6-13. (kedd-kedd)  Diákcsere 9BD Saar-Louis 

szeptember 15-17   Tanulmányi projekt a 12. évf. számára 

szeptember 12. (hétfő)  17 h  Igazgatói megbeszélés az SZMK képviselőkkel 

szeptember 19. (hétfő)  17 h  Első szülői értekezletek, 16 h, Koll. sz. é.,  

szeptember 23. (péntek)   OKTV jelentkezési határidő 

szeptember 30. (péntek)   A Fővárosi Német Kisebbségi Önkorm. tanévnyitója 

október 4–5. (kedd-szerda)  Nyitott kapuk 

október 3-7. (hétfő-péntek)                         Megemlékezés az aradi vértanúkról oszt.fő. órákon 

október 6–13. (csüt.-csüt.)  Diákcsere – 10AC osztály darmstadti diákokat fogad 

október 11. (kedd)   Gólyabál 

október 14. (péntek) 1. tanítás nélküli munkanap 

október 15. (szombat) Az október 31-i hétfői napot okt.15-én kellene ledolgozni, de helyette 

mi 2017. febr. 11-én (szombaton) a Svábbál napján tesszük ezt meg. 

október 21. (péntek)     8 h  Isk. megeml. okt. 23-ról. Filmvetítés, majd a 4. órától tanítás 

november 2-4. (szerda-péntek) Őszi szünet /ut. tan.nap: okt.28.(péntek),első tan.nap: nov. 7.(hétfő)/ 

november 7. (hétfő)          15 h – 18 h          I. félévi fogadó óra 

november 7. (hétfő) Bündelprojekt 1.nap 

november 7. (hétfő)    Történelem OKTV 

november 8. (kedd) Földrajz OKTV 

november 14. (hétfő)  Angol nyelv OKTV 

november 15. (kedd) Matematika OKTV 

november 16. (szerda)  Magyar nyelv OKTV 

november 17. (csütörtök) Fizika OKTV 

november 18. (péntek) Bündelprojekt 2. nap 

november 21. (hétfő) Kémia OKTV 

november 23. (szerda) Informatika I. kategória OKTV 

november 30. (szerda) DSD írásbeli 

december 1. (csütörtök) Magyar irodalom OKTV 

december 19-20 (hétfő-kedd) DSD szóbeli 

december 19. (hétfő)        19 h Karácsonyi ünnepség és kézműves vásár a kollégiumban 

december 21. (szerda) 10 h  Nemzetiségi Karácsony 

december 22 – január 2.   Téli szünet /ut.tan.nap: dec. 21. (szerda), első tan.nap: jan. 3. (kedd)/ 

január 16. (csütörtök) Német nyelv és irodalom OKTV 

január 16. (csütörtök) 19 h  Kollégiumi gyűlés 

január 20. (péntek)          14 h Félévi osztályozó értekezlet (40 perces rövidített órák) 

január 21. (szombat) 10 h  Egységes központi írásbeli felvételi a 8. osztályosok számára 

   17 - 21 h  Szalagavató bál 

január 31. (csütörtök)     14 h Félévi nevelőtestületi értekezlet (40 perces rövidített órák) 

február 6. (hétfő) 17 h  II. félévi szülői értekezlet, 16 h Kollégiumi szülői ért. 

február 11. (szombat) 17 h  Svábbál 

február 22. (szerda)           14 h  Felvételi pótnap 

február 23. (csütörtök)      14 h Felvételi pótnap 

február 24. (péntek)        9 h  Felvételi Szóbeli meghallgatás a 8. oszt.+ írásbeli német ny. 

2. Tanítás nélküli munkanap 

február 27. (hétfő) 9 h  Nemzetiségi projektnap (Farsangi népszokások) 

     3. tanítás nélküli munkanap 

március 14. (kedd) 14 h  Iskolai ünnepély (40 perces órák) 

március 20. (hétfő) 14 h  2. félévi fogadó óra 

március 27. (szerda)   Történelem kimeneti mérés a 12. évf. számára 

április 11. (kedd) Matematika kimeneti mérés a 12. évf. számára 

április 12. (szerda) DÖK nap 

 4. tanítás nélküli munkanap 



április 13-18.  (csütörtök-kedd) Tavaszi szünet (ut. tan.nap: ápr.12.(szer) első tan.nap: ápr.19.(szer)/ 

április 24-28. Témahét 

április 27. (csütörtök) 19 h  Végzősök búcsúztatója a Kollégiumban 

május 2. (kedd)  14 h  Osztályozó értekezlet - 12. évf. 

május 3. (szerda) 15 óra  Utolsó osztályfőnöki óra 

   15.30  Virágok átadása 

   16.00  BALLAGÁS 

május 5. (péntek)              8 h Német nemzetiségi nyelv és irodalom érettségi 

 5. tanítás nélküli munkanap 

május 8. (hétfő)   8 h  Magyar nyelv. középsz.ir.ér.vizsga/du. tanítás: 4 db 45 p óra (1-4) 

május 9. (kedd)  8 h  Matematika középsz. ír. ér.vizsga /du. tanítás: 4 db 45 p óra (5-8)  

május 10. (szerda) 8 h  Történelem középsz. ír. ér. vizsga /du. tanítás: 4 db 45 p óra (1-4) 

május 11. (csütörtök) 8 h  Angol nyelv középsz.ír.ér. vizsga/ közben tanítás 

május 12. (péntek) 8 h  Német nyelv középsz.ír.ér. vizsga/közben tanítás  

május 16. (kedd) 8 h  Biológia középszi. ír.ér. vizsga, közben tanítás 

május 18. (csütörtök) 8 h  Informatika középsz. ír. ér. vizsga közben tanítás 

május 19. (péntek)   Országos Német Nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny  

6. tanítás nélküli munkanap 

május 19. (péntek) 8 h  Kémia középszintű írásbeli érettségi vizsga, közben tanítás 

 14 h  Földrajz középszintű írásbeli érettségi vizsga, közben tanítás 

május 22. (hétfő) 8 h  Fizika középszintű írásbeli érettségi vizsga  

május 24. (szerda) 8 h  Országos kompetenciamérés (9.  évfolyam) 

május 25. (csütörtök) Évfolyamdolgozat német nyelvből 9-11. évfolyamon 

június 8-15. Emelt szintű szóbelik 

június 12. (hétfő) 13 h  Tanév végi osztályozó értekezlet  (35’ rövidített órák) 

június  13 – 15. (kedd-csütörtök)  Tanulmányi projekt a 9N-11. évfolyamosoknak 

június 15. (csütörtök)   Utolsó tanítási nap 

június 19-24 (hétfő-szombat)  Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

június 22. (szerda)   Beiratkozás 

június 27. (kedd) 9 h  Tanévzáró ünnepség 

   11 h  Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet   

 

 

 


