
Martonvásári Beethoven Általános Iskola 
2017/18. tanév 

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

    

1. Magyar népdal napja Martonvásáron (szeptember) 

2. Intézményi ellenőrzés (október 05.) 

3. A 2016. 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 tanulók helyesírásának javítása minden tantárgyban. 

8. Áttekinthető füzetvezetés és rendes külalak megkövetelése minden tantárgyban. 

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

fejlesztése. 

10. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység. 

11. Pénzügyi és vállalkozói témahét  

12. Digitális témahét 

13. Fenntarthatósági témahét  

14. Gyakornokok mentorálása 

 

 

 

Az iskola pedagógia programja alapján a következő célokat és feladatokat határozzuk 

meg a napi feladataink között minden szaktárgyi órára: 

 szövegértési feladatok adása a mindennapi élet területeiről 

 a tanulók szókincsének állandó fejlesztése 

 a memóriafejlesztési feladatok beépítése a tanulásba, 

 a lényegkiemelés elsajátíttatása, az ok-okozati összefüggések felismerésének 

gyakoroltatása,  

 táblázatok, grafikonok értelmezése és önálló elkészítése, 

 a figyelem, koncentrációs képesség fejlesztése, fokozatos növelése, 

 a motiváció fejlesztése változatos feladatokkal és munkaformákkal, 

 kompetenciafejlesztést segítő interaktív tananyagok használata, 

 különböző tanulási technikák megismertetése és gyakoroltatása 

 a házi feladatok változatosan fejlesszék a tanulói képességeket.   

 



A 2017/18. tanév rendje 

I. A tanév rendje 

Első tanítási nap 2017.szeptember1. (péntek)  

A szorgalmi idő első féléve: 

A félévi értesítő kiadása: 

 

 

2018. január 26. (péntek) 

2018. február 02. (péntek) 

 

 

 

. 

Utolsó tanítási nap:  

Tanévzáró:  

 

                                                                                                                                                        

2018. június 15. (péntek) 

2018. június 22. (péntek) 

 

A tanítás nélküli munkanapok száma: 6   

A kötelező tanítási napok száma: 180 nap 

 

A 2018/19. tanévre az első osztályosok beiratkozása: 2018. április 

  

II. Tanítási szünet, tanítás nélküli munkanap 

Őszi szünet 

2017. október 30-tól november 3-ig tart 

 

a szünet előtti utolsó tanítási nap: október 27. (péntek)  

a szünet utáni első tanítási nap: november 6. (hétfő) 

 

 

Téli szünet 

2017. december 21-től 2018. január 4-ig tart 

 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 21. (csüt) 

a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 4. (csüt) 

 

 

Munkanapok 
2018. március 10. (szombat) és 2018. április 21. (szombat)  

ledolgozandó munkanapok 

Tavaszi szünet 

2018. március 29-től április 04-ig tart 

 

a szünet előtti utolsó tanítási nap: március 28. (szerda) 

a szünet utáni első tanítási nap: április 05. (csüt.) 



A tanítás nélküli munkanapok rendje:  

 

1 nap 2017. október  pályaválasztási nap 

2 nap 2018. május-június tanulmányi kirándulás 

1 nap  rendkívüli események 

2 nap   január, április téli –tavaszi szünet  

Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó programok 

 

múzeumi program 
2017. szeptember, 

október 
1 nap 

játszóház 

2017. december 09. (szo)  

a dec. 20. munkanap 

ledolgozása 

1 nap 

gyermeknap-sportnap 2018. május 25. 1 nap 

egészségnap 2018. június  1nap 

osztálykirándulás 2018. június (2 nap) 2 nap 

 

III. Ünnepek, megemlékezések 

 

2017. október 2. (hétfő) Zenei világnap- Művészeti Iskola 

2017. október 6. (péntek) 

 

Az aradi vértanúk napja 

megemlékezés osztálykeretben  

2017. október 23. (hétfő) 

(iskolai ünnepély 20-án péntek) 

témahét –témanap megvalósítása 

Nemzeti ünnep:  

az 1956-os forradalom és szabadságharc, 

és a köztársaság kikiáltásának évfordulója 

2018. február 25. (vasárnap) 

(megemlékezés február 19-23.) 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja (megemlékezés 

történelemórák keretében) 7-8. évfolyam 



2018. március 15. (csütörtök) 

(iskolai megemlékezés 14-én szerda) 

Nemzeti ünnep 

az 1848-as forradalom és szabadságharc 

évfordulója 

2018. április 16. (hétfő) 

(megemlékezés április 12-16.) 

Emlékezés a holokauszt áldozataira 

(történelemórák keretében) 

8. évfolyam 

2018. június 4. (hétfő) 

(megemlékezés május 28-június 1.) 

Nemzeti Összetartozás Napja 

(osztálykeretben) 

 

IV. Fogadóórák, szülői értekezletek 

 

Szülői értekezletek: 

I. félév: 

2017. szeptember 11-15. -ig 

Téma: 

A tanév szervezési feladatai, házirend, a 

mulasztások igazolása, felmentések, az iskolai 

étkezés, iskolatej, iskolagyümölcs, személyi 

adatok , telefonszámok egyeztetése (KIR - 

adatok) 

Az iskola balesetmentes megközelítése az 

építkezés alatt. 

SZM tagok választása (osztályonként 2 fő) 

Tájékoztatás a 8. o. továbbtanulásáról 

Szülői értekezletek 

hétfő: 1.,5. évf. 

kedd: 2.,6. évf. 

szerda: 3.,7. évf. 

csüt.: 4.,8. évf. 

2017. december. 8. évfolyam  felvételi tájékoztató 

II.félév: 

2018. február 05-09. 

Téma: Az 1. félév tanulmányi munkájának 

értékelése, az osztályfarsangok előkészítése.  

 

Továbbtanulás, beiskolázás a 8. évfolyamon. 

Szülői értekezletek:  

hétfő: 1.,5. évf. 

kedd: 2.,6. évf. 

szerda: 3.,7. évf. 

csüt.: 4.,8. évf. 



2018. május 7-11-ig 

Téma: Az éves munka értékelése, a ballagás és 

a tanévzáró előkészítése, tanulmányi 

kirándulások 

 

Szülői értekezletek:  

hétfő: 1.,5. évf. 

kedd: 2.,6. évf. 

szerda: 3.,7. évf. 

csüt.: 4.,8. évf. 

 

A szülői fogadóórák rendje: hétfőn 17-18 óráig   

2017. október 2. 

2017.december 4. 

2018. március 5. 

2018. április 9. 

2017/18. osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsó 

tagozat 

1.a 

Soproniné 

Molnár 

Mária 

1.b Nagyné 

Varga 

Andrea 

2.a Kocsisné 

Ihász 

Valéria 

2.b Héhn 

Csilla 

2.c Péter 

Andrásné 

2.d Jankura 

Erzsébet 

3.a 

Herlinger 

Zsuzsanna  

3.b Fejesné 

Móri Ágnes  

3.c 

Bosnyákné 

Gergely 

Zsuzsanna 

3.d 

Udvarosné 

Takács 

Ágota 



4.a 

Peregovits 

Erzsébet 

4.b Onodyné 

Nagy Anikó  

4.c Kőrösiné 

Lőrincz 

Erzsébet 

 

Felső 

tagozat 

5.a Kővári 

Katalin 

5.b 

Sulyokné 

Czagler 

Katalin 

5.c D. 

Kizmus 

Beatrix 

6.a 

Udvarosné 

Nagy Márta 

6.b Kiss 

Zsolt 

6.c Gajdó 

Rózsa 

7.a Vajdics 

András 

7.b 

Rottenberger 

Sándorné 

8.a 

Bottyánné 

Márkus 

Olga 

8.b Kisdi 

Gergelyné 

8.c Bodóné 

Polányi 

Tünde 

 

 

Képességfejlesztést, különleges gondozást végző pedagógusok: 
 

BTM tanulók segítése: 

Szabó Lászlóné 

Héhn Csilla 



Huszár Hajnalka 

Takácsné Kövesdi Tünde 

Vasi Krisztina 

 

SNI tanulók segítése: 

logopédus: Fábián Dóra 

gyógypedagógus: Kálmán Lászlóné 

 

Tanulószobai csoportvezetők: 

 

Oláh Tímea 5. évf./I. csoport 

Zajti Ferenc 5. évf./II. csoport 

Huszár Hajnalka 6. évf./I. csoport 

Stolba Jenőné 6. évf./II. csoport 

Vasi Krisztina 7-8. évfolyam 

 


