
 2014/2015. tanév helyi rendje 
 

 

Augusztus 

 

25. Tantestületi alakuló értekezlet az iskolában és a kollégiumban 

25-28. Tanév előkészítése munkaközösségenként 

27. Javító és osztályozó vizsgák (felelős: igh.) 

29. Tanévnyitó tantestületi értekezlet, tanévnyitó testületi értekezlet a kollégiumban 

30-31.  Diákok fogadása a kollégiumban 

 

Szeptember 

 

1. Tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap 

6. Tanítási nap (szombat), környezetvédelmi nap 

8. Szakköri és más tanórán kívüli foglalkozások beindítása az iskolában és a kollégiumban 

1-4. 12. évfolyam tanulmányi kirándulása 

10. Tanmenetek leadása (felelős: mkv-k, igh.) 

14-19. Az iskolai csapatok edzőtábora (kosárlabda, röplabda) 

18. Jelentkezés az OKTV-re az iskolában (felelősök: munkaközösség vezetők) 

22. Jelentkezés OKTV-re az OH-ban (felelős: igh.) 

24. Tantestületi értekezlet 

Bemeneti helyi mérések (fel: mkv-k, igh.) 

Közösségi szolgálatról tájékoztatás a szülőknek és diákoknak, annak beindítása 

 

Október 

 

6. Megemlékezés az Aradi vértanúkról /of. óra, felelős: osztályfőnöki mkv./  

10. DIFER (felelős: igh.) 

13. 2015/2016. tanév tanulmányi területeinek megadása az OH-nak 

14. Bővített vezetőségi értekezlet (mkv-k) 

18. Tanítási nap (áthelyezett munkanap, hétfői órarend) nyílt nap, iskolai és osztály szintű 

szülői értekezlet. A 9. évfolyamok kollegium szintű szülői értekezlete valamint az Iskolai 

Szenátus ülése 

20. A 9. évfolyam felvételi rendjének megjelentetése (felelős igh.), a nyolcadikos tanulók és 

szüleik szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről (felelős: of.) 

21. Október 23-i iskolai ünnepség (felelős: Dujmov Milán és Jurkovits Zorica) 

21. DIFER létszám megküldése az OH-nak 

22. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda) 

27- 31.  Őszi szünet 

 

November 

 

3. Őszi szünet utáni első tanítási nap 

5. Tantestületi értekezlet 

6. Koszorúzás Vuk Karadzic szobránál (felelős: alsós mkv. és szerb mkv.) 

11. OKTV – angol nyelv 

15. Tanítási nap (szombat, keddi órarend),  

17. Az kompetenciaméréshez és az idegen nyelvi méréshez adatszolgáltatás az OH-nak 

(fel.: igh.) 



20. Gólyabál 

27. Matematika OKTV 

28. DIFER vizsgálatok elvégzése a kiválasztott tanulókkal 

 

December 

             

2. Bővített vezetőségi értekezlet 

9. Szóbeli érettségi témakörök nyilvánosságra hozatala 

9. Jelentkezés a központi írásbeli felvételire /8. évf./ 

9. Tantestületi értekezlet 

13. Tanítási nap (szombat, áthelyezett munkanap, szerdai órarend) 

18. Karácsonyi népszokások iskolai ünnepség – délután + munkanap  

19. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

22 - január 9. téli szünet 

 

 

Január 

 

12. A téli szünet utáni első tanítási nap (hétfő) 

14. Pravoszláv Új Év 

15. Szerb nyelv és irodalom OKTV 

16.  Az első félév vége, féléves osztályozó konferencia 

17. Az általános felvételi eljárás kezdete (fel.: igh.)  

22. Féléves nevelőtestületi értekezlet 

23. Az első félévben elért tanulmányi eredményekről értesítés 

26.  Szt. Száva Nap – iskolai ünnepség (felelős: Dr. Emberné Jurkovits  Zorica) 

27. Szent Száva Nap  

31. Gimnáziumi felvételire jelentkezés utolsó napja 

 

  

Február 

 

4. Szerb nyelv és irodalom ÁTV 

10. Jelentkezés az érettségire  

10. A 9. évf. jelentkezési lapok továbbítása 

10. Szerb népismeret ÁTV 

9-13. Anyanyelvi Napok (fel: Bekic Krisztina, szerb mk.)  

13. Sretenje - iskolai ünnepély (fel.: Bekic Krisztina, szerb mk.) 

14. Szalagavató (fel: Pandurovic Anica, Munisic Olivera) 

25. A kommunizmus áldozatainak emléknapja (megemlékezés az osztályfőnöki órán) 

28. A 2013/2014-es tanév országos mérés eredményének nyilvánosságra hozatala 

 

Március 

 

1. Az érettségire való jelentkezés összesítő jelentésének megküldése 

2-4. Felvételi beszélgetés 9. évfolyam 

5. Bővített vezetői értekezlet (mkv. vezetők) 

6. Tantestületi értekezlet 

11. A 9. évf-ra jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala 

13. Megemlékezés március 15-ről ( fel. : magyar mkv.) 



14. Tanítási nap (pénteki órarend), plenáris szülői értekezlet, Iskolai Szenátus ülése, 

jótékonysági est 

16-17. Lehetőség a tanulói adatlapok módosítására  

23-27. Európai gimnáziumok találkozója I – Zemun 

27. A 2013/2014 tanévi kompetencia mérés helyi eredményeinek elemzése, munkaközösségi 

intézkedési terv elkészítése (matematika, magyar mkv-k, igh.) 

 

Április 

 

2. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (csütörtök) 

3-14. Tavaszi szünet 

8. Ideiglenes felvételi jegyzék megküldése 

15. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda) 

16. Megemlékezés a Soa áldozatairól /17-én délutáni projektoktatás keretében/ 

18. Tanítási nap- sportnap, illetve az 5-12. tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 

24. Értesítés a felvételről/ elutasításról a 9. évf.-ra 

29. Osztályozó értekezlet 12. évfolyam 

30. Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon 

 

Május 

 

1. Május 1. államünnep 

4. Írásbeli érettségi vizsgák kezdete 

9. A 12. évfolyam ballagása 

12. Nevelőtestületi értekezlet – a 2013/2014. tanév és a korábbi tanévek kompetencia mérési 

eredményeinek alapján a pedagógia munka elemzése, intézményi intézkedési terv készítése, 

tantestületi véleményezése 

12. Szóbeli érettségi tételek leadása 

14-16. Tanulmányi kirándulások 

18-21. Battonyai szerb általános iskola 8. osztályos tanulóinak látogatása 

25. Pünkösd 

27. Országos kompetencia mérés – 6-8-10. évfolyam  

27. Helyi mérés a 4. évfolyamon az előző évek mérési anyagaiból 

 

Június 

 

 1. Pravoszláv Pünkösd 

 4. Nemzeti Összetartozás Napja – iskolai emléknap –délutáni projektoktatás 

 7. Pedagógusnap 

10. Intézményi intézkedési terv megküldése a fenntartónak 

11. Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon (írásbeli és szóbeli) 

12. Osztályozó konferencia 

13. Tanítási nap (szombat, népismereti projektnap) 

15. Utolsó tanítási nap, 8. évf. ballagása, tanévzáró 

15. Az idegen nyelvi mérés eredményének megküldése 

16-20. Középszintű érettségi szóbeli vizsgák 

23. Tanévzáró tantestületi nevelési értekezlet 

24. Beiratkozás a 9. évfolyamra, szülői értekezlet 

 


