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ESEMÉNYTÁR  
2016/2017 

Év Hónap  Nap Esemény 

2016. 
a

u
g

u
sz

tu
s 23.  vezetői megbeszélés  

23. Mk-vezetői megbeszélés 

24.  Munkaközösségi megbeszélések 

25. Pótvizsga 

30. Nevelőtestületi értekezlet 

sz
e

p
te

m
b

e
r 

1 .  A tanév első napja, tanévnyitó Tankönyvárusítás 

 ISK foglalkozások beindítása 

9.  Kerékpártúra Niklára  
 

 9. évf. bemeneti felmérések 

 9.Ny bemeneti mérés nyelvből 

12-16. A Takarítási világnaphoz kapcsolódó iskolakörnyéki takarítás  

12–16. Az „iskola zöldítése” mozgalom beindítása 
(Eredményhirdetés a témanap záróján) 

23.  OKTV-re jelentkezés, a tanév rendjének megfelelően a többi 
tanulmányi versenyre a jelentkezés és lebonyolítás 
folyamatosan történik. Az iskola a 2. számú mellékletben 
felsorolt tanulmányi versenyekre biztosítja a tanulók 
felkészítését. 

 Biológiai terepgyakorlat* 

 Természettudományi kirándulás* 

o
k

tó
b

e
r 

3 .  Ruhatár beindítása  

6.  Az aradi vértanúk emléknapja – rádiós megemlékezés 

7.  Gólyaavató – Diáknap  
 

8.  Pályaválasztási börze általános iskolásoknak 

15.  Nincs tanítás 

14. Szülői értekezlet - fogadóóra - tájékoztató füzet kiadása 

21. Október 23-i iskolai ünnepség 

 Statisztikai adatszolgáltatás 

25-28. 
 
 
 
 
 

 

25.  

Berzsenyi hét - Környezet és egészségnevelési témanap, 
 
Berzsenyi nap 
 
Közösségi szolgálat 
roadshow-ja 
 
 
Papír- és PET palack gyűjtés 

 OKTV iskolai fordulói 

 Médiás kirándulás 

 Munkaértekezlet 
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  31.  Felvételi tájékoztató 

n
o

v
e

m
b

e
r 

2  -  4.  Őszi szünet  

7.  Őszi szünet utáni első tanítási nap 

11. A magyar nyelv napja 

15-17. Iskolai nyíltnapok - pályaválasztási szülői értekezletek 

20.  Kompetenciaméréshez adatszolgáltatás 

 OKTV iskolai fordulói 

 A földrajz tantárgy szakmai délutánja a Földrajzosok Körével  

d
e

c
e

m
b

e
r 

 Nyelvi előkészítő évf. féléves írásbeli angol nyelvi vizsga 

9.  Szalagavató  

 Nyelvi előkészítő évf. féléves írásbeli és szóbeli német nyelvi 
vizsga 

 Gyertyagyújtás 

15.  Mézeskalácssütés; karácsonyfa-díszítés  

21. Karácsonyi ünnepség 

22-02. Téli szünet  

 2017. 

ja
n

u
á

r 

3 .  A téli szünet utáni első tanítási nap 

 Nyelvi előkészítő évf. féléves szóbeli angol nyelvi vizsga 

20. A tanév első félévének utolsó tanítási napja. Oszt. értekezlet 

20. A magyar kultúra napja 

21.  Központi felvételi 

27. A félévi tanulmányi eredményekről szóló értesítések 
határnapja  

 A félévi tanulmányi verseny eredményének értékelése  

30.  Félévi tantestületi értekezlet; 
Szülői értekezlet és fogadóóra 

fe
b

ru
á

r  Sítábor* 

15.  Az érettségire jelentkezés határideje 

 A továbbtanulók jelentkezési határideje 

24. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

m
á

rc
iu

s 

6 .  Továbbképzésre jelentkezés határideje 

9.  Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele 

14. Március 15-i műsor 

15.  Nemzeti ünnep 

31.  Az iskolai tankönyvrendelés elkészítése 

á
p

ri
li

s 

7 .  Szülői értekezletek, fogadóóra  

12. Berzsenyi-est  

13-18. Tavaszi szünet 

 Fizikai állapotfelmérés 

19.  Szünet utáni első tanítási nap 

19. A holokauszt áldozatainak emléknapjáról megemlékezés 

 A Föld Napjához kapcsolódó iskolai programok 

 A Föld Napjához kapcsolódó Kezesfa-túra 

26.  A felvételi értesítés megküldése a jelentkezőknek és az 
általános iskoláknak 

 A Künzelsau-dolgozat megírása 
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 Katasztrófavédelmi vetélkedő 

 Biológiai terepgyakorlat * 

m
á

ju
s 

4 .  Utolsó tanítási nap a végzős osztályoknak, „bolond ballagás” a 
végzősöknek 

6.   Ballagás  

8-10. Írásbeli érettségi vizsgák a tanév rendjének megfelelően, 
tanítás nélküli munkanap 

26.  Kompetenciamérés 10. évfolyam 

 Nyelvi előkészítő évf.2. féléves írásbeli angol nyelvi vizsga 

 Nyelvi előkészítő évf. 2. féléves írásbeli és szóbeli német nyelvi 
vizsga 

jú
n

iu
s 

2 .  A nemzeti összetartozás napja – rádiós megemlékezés 

3-5.  Balaton körüli kerékpártúra 

9.  Kirándulások napja 

8-15. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

 Nyelvi előkészítő évf. 2. féléves szóbeli angol nyelvi vizsga 

14. Sport témanap 

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

22-24. Beiratkozás 

 Tanévzáró, év végi értesítők kiadása jutalomkönyvek  

19-30. Szóbeli érettségi vizsgák 

 Tanévzáró értekezlet 

 Nyári nyelvi kurzus Künzelsauban  

 Paksi Atomerőmű látogatása * 

 Csodák Palotája népszerűsítő fizika előadás * 

 Angliai tanulmányút * 

 Terror Háza Múzeum látogatása * 

 

A *-gal jelölt események nem az iskola munkatervének részei, de a tantestület felajánlja ezen programok 

lebonyolítását, ha a szülők részéről igény van rájuk, és a felmerülő költségeket a szülők fedezik. 

A munkaterv egyes programjainak részletesebb kifejtését az adott munkaközösségek munkatervei 

tartalmazzák. 

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

A 2016/2017-es tanulmányi versenyeket a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A szakkörökre, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, iskolai sportkörre fordított időt a 3. sz. melléklet 

tartalmazza. 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

3 nap érettségi, május 8-10. 

1 nap Berzsenyi-nap – október 28. 

1 nap félévi nevelőtestületi értekezlet, január 30. 

1 nap diáknap – október 7. 

csere: május 6. munkanap – ballagás – ehelyett október 15. tanítási szünet 
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1.sz. melléklet 

FOLYAMATOS PROGRAMOK 

 

Program 

Tanulmányi versenyek lebonyolítása  

Filharmónia előadások szervezése *  

Színházlátogatások szervezése *  

Utazás és turizmus fakultációsok szakmai kirándulásainak szervezése * 

Mozgóképkultúra és médiaismeret fakultációsok szakmai kirándulása * 

Ifjúság- és gyermekvédelmi felelős 
fogadóórája 

 

Iskolai házibajnokságok lebonyolítása leány kézilabda 
fiú foci 
röplabda 
asztalitenisz 
sakk 

Városi, megyei sportversenyeken, 
bajnokságokon való részvétel 

leány kézilabda 
fiú kosárlabda 
fiú labdarúgás 
fiú leány atlétika 

Érettségi találkozók  

Bűnmegelőzési programok a Marcali Városi Rendőrkapitányság 
vezetőjével egyeztetett program 

Pályaválasztási tájékoztatók szervezése 
végzősöknek 

a Marcali Munkaügyi Központtal 
egyeztetett program 

Munkába állást segítő programok a Marcali Munkaügyi Központtal 
egyeztetett program 

Egészségügyi, mentális felvilágosító 
programok 

 

Kötelező egészségügyi szűrések  

Közösségi szolgálat partnerekkel egyeztetett programok 

 

Az alapképzésen túl iskolánk a következő kiegészítő képzéseket biztosítja térítésmentesen a tanulóknak: 

- Emelt szintű képzés a 11-12. évfolyamon heti 3-3 órában 

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

- Mindennapos testedzés heti 5 órában 
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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 nyelvhasználati 
verseny 

Matematika OKTV 

Német OKTV 

Történelem OKTV 

Savaria Országos Történelem Tanulmányi Verseny 
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Az iskolai  szülői  szervezet és a diákönkormányzat  
egyetértésével  szervezett versenyek  

 

Tantárgy  Verseny 

Matematika Regionális Matematikaverseny 

Kenguru Matematikaverseny 

Gordiusz Matematikaverseny 

Bolyai János Csapatverseny 

Arany Dániel Matematikaverseny 

Magyar nyelv és irodalom Krúdy Gyula Országos Prózamondó Verseny 

 Lekötelező Irodalom 

 Berzsenyi és kora vetélkedő 

Földrajz Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny 

Mozgóképkultúra és médiaismeret aktuális pályázatok 

Rajz aktuális pályázatok 

Történelem Ránki György Regionális Történelem Verseny 

 Országos Történelem Tantárgyi Verseny 

 Gloria Victis 

Informatika Hódítsuk meg a biteket 

 Nemes Tihamér Országos Középiskolai 
Számítástechnika Verseny 

Fizika Mikola Sándor Országos Tehetségkutató 
Fizikaverseny 

Kémia Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny 

Testnevelés leány kézilabda 

 fiú kosárlabda 

 B33 kosárlabda 

 atlétika pályabajnokság 

 mezei futóbajnokság 

 sakk 

 országúti kerékpár 

 fiú labdarúgás 

 Fair Play Cup labdarúgás –MLSZ 

 Haditorna 

Egyéb Katasztrófavédelmi vetélkedő 

 
A ta n év  so rá n ez ut án me gh ir d et é sr e  k er ülő  ta nu l mán yi  v er s en ye k köz ül  az okra  a  v er s en ye kr e  
je l e nt kez te t j ük  ta n uló i nka t ,  m el ye ke n az  e lm ú lt  ta n év ek be n i s  r é sz t  ve tt ek  d i ák ja i nk .  

3. sz. melléklet 

SZAKKÖRÖK, TEHETSÉGGONDOZÁS,  
ISKOLAI SPORTKÖR  

 

Megnevezés Csoport  Heti óraszám 

Matematika, történelem Középszintű érettségire felkészítés 2-2 

Iskolai sportkör Kosárlabda 

Kézilabda 

Labdarúgás 

Atlétika 

Röplabda 

2 

2 

2 

2 

1 
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Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

KLIK 140001 

8700 Marcali, Petőfi Sándor u. 16. 

Telefon:85/510-702, 510-703 

Fax: 85/510-643 

Honlap: www.berzsenyimarcali.hu 

E-mail: titkarsag@berzsenyimarcali.hu 
 


