
Martonvásári Beethoven Általános Iskola 
2016/17. tanév 

 
A tanév célja, rendje, feladatai 
 
A tanév kiemelt szakmai feladatai: 

  

A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 

 

1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 

2. TÁMOP 3.1.7. fenntartása 

 

A tanév szakmai feladatai          
   

1. Az új tantervek bevezetése 4. és 8. évfolyamokon. 

2. Magyar népdal napja  Martonvásáron szeptember 10 – 12. 

3. A 2015. évi OKÉV mérés intézkedési tervének megvalósítása 

4. Tanórai differenciálás a BTM és SNI tanulók tanórai fejlesztése.  

5. Tehetséggondozás tanórán kívüli tevékenységekkel. 

6. FIT mérés az 5-8. évfolyamon. 

7. A mindennapos testnevelés megszervezése az új helyszíneken. 

8. A tanulók helyesírásának javítása minden tantárgyban. 

9. Áttekinthető füzetvezetés és rendes külalak megkövetelése minden tantárgyban. 

10. A szövegértés-szövegalkotás, az olvasási készség és beszédkészség folyamatos 

fejlesztése. 

11. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység. 

12. Felkészülés a minősítésre, tanfelügyeleti ellenőrzésre.                                                           

Digitális témahét  

13. Digitális tananyagok fejlesztése. 

14. A sportcsarnok használata a mindennapos testnevelés keretében. 

 

Minden csoportban kiemelt feladat a tanév során :   

 
a Házirendben megfogalmazott szabályok gyakoroltatása, ellenőrzése 

 A napirend, szokásrend kialakítása (pl. iskolába érkezés időpontja)  

 A kulturált étkezési szokások elsajátítása/az ebédló házirendje  

 A közösséghez való alkalmazkodás normáinak elfogadása  

 A beszédkultúra, szókincs, beszédhangnem, kifejezésmód fejlesztése  

 Tárgyi környezetünk védelme, óvása.  (taneszközök, tankönyvek, tantermek, öltözők 

és udvari játékok használata)  

 Használati tárgyaik, ruházatuk, tanszereik megbecsülése  

 Személyiségük fejlesztése (kitartás, akaraterő, stb. erősítése)  

 Társaik munkájának, alkotásainak megbecsülése 

 Egészségügyi ismeretek - személyi higiénia 

 



A 2016/17. tanév rendje 

 

Első tanítási nap 
2016.szeptember1. 

(csütörtök) 
 

A szorgalmi idő első féléve: 

A félévi értesítő kiadása: 

 

 

2017. január 20. (péntek) 

2017. január 27. (péntek) 

 

 

 

. 

Utolsó tanítási nap:  

Tanévzáró:  

 

                                                                                                                                                        

2017. június 15. 

(csütörtök) 2017. június 

23. (péntek) 

 

A tanítás nélküli munkanapok száma: 3   

A kötelező tanítási napok száma: 182 nap 

 

Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok 

 

Őszi szünet 

2016. november 2-tól november 4-ig tart 

 

a szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. (péntek)  

a szünet utáni első tanítási nap: november 7. (hétfő) 

 

2016. október 15. (szombat) igazgatói szünet 

Téli szünet 

2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart 

 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. december 21. (szerda) 

a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd ) 

 

 

Tavaszi szünet 

2017. április 13-től április 18-ig tart 

 

a szünet előtti utolsó tanítási nap: április 12. (szerda) 

a szünet utáni első tanítási nap: április 19. (szerda) 

 

 



A tanítás nélküli munkanapok rendje:  

 

1 nap 2016. október 15. igazgatói szünet 

2 nap 2017. május  tanulmányi kirándulás 

1 nap  rendkívüli események 

 

A pedagógiai programjához kapcsolódó iskolai programok 

 

1 nap 2016. szeptember, október múzeumi program 

1 nap 
2016. december 10. 

(szombat) 
játszóház  

1 nap 2017. május 26. gyermeknap-sportnap 

1 nap 2017. június egészségnap 

2 nap 2017. június (2 nap) osztálykirándulás 

 

Szülői fogadóórák rendje: 17-18 

 

2016. október 3. 

2016. november 7. 

2017. március 6. 

2017. május 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iskolai ünnepélyek, megemlékezések: 

Időpont Esemény 

2016. 

szeptember 1. (csütörtök) 
Tanévnyitó ünnepély 

2016. október 3. (hétfő) 

Zenei világnap 

 

 

 

2016. október 6. (csütörtök) 

Megemlékezés az aradi vértanúk 

 

 

 

2016. október 21. (péntek) 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról, a köztársaság napjáról 

 

 

 

2016. december 16. (péntek) 

Beethoven- ünnepély 

Az elsősök avatása 

 

 

 

2016. december 21. (szerda) 

Karácsonyi ünnepély 

 

 

 

2017. 

március 15. (szerda) 

Megemlékezés az 1848 – 1849-es 

forradalomról és szabadságharcról 

 

 

 

2017. június 4. (vasárnap) 

Nemzeti összetartozás napja 

 

 

 

 

2017. június 23. (péntek) 

Ballagás és tanévzáró ünnepély 

 

 

 



Iskolai mérések  
 

 

Időpont 
a mérésben érintett tantárgyak és 

évfolyamok 

2016. szeptember  bemeneti mérések 2-8. évf. 

magyar, matematika  

 

2016.  

szeptember-december 

DIFER mérések  

1.évf. 

 

2017. 

január-május 

 

FITT mérés 5-8. évfolyamon 

 

2017. 

május 17. 

idegen nyelvi kompetenciák mérése 

6. és 8. évf. 

 

2017. 

május 24. 

OKÉV mérés 6. és 8. évf.  

magyar, matematika 

 

2017. május 

 

kimeneti mérések 2-4. , 5. és 7. évf. 

magyar, matematika 

 

Szegedi Egyetem  

longitudinális mérések 

 

folyamatos 

 

 


