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Tisztelt Szülők! 
 

Köszönet és hála Mindannyiuknak, akik gyermekeiket hozzánk íratták, mert hittek-hisznek egykori 

iskolájukban, vagy bíztak-bíznak a közös gyökerek és az összetartozás kapaszkodó erejében.  

Köszönet és hála a választásukért, hogy gyermekeik ebből az iskolából indulva boldoguljanak majd az életben 

és hordozzák azokat az emberi értékeket, amelyeket közösen örökítünk át egy nem mindig emberi világban. 

Az eredményes közös munkálkodás érdekében az Önök számára a következőkben ismertetjük az idei tanévre 

vonatkozó legfontosabb információkat.  

 
 

A 2016/2017. tanév rendje: 

 

 A 2016/2017. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök), utolsó 

tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). 

 A szorgalmi idő első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskola 2017. január 27-ig értesíti a tanulókat, 

illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről 
 Az őszi szünet: 2016. november 2-ától november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 

28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). 

 A téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. 

december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd). 

 A tavaszi szünet: 2017. április 13-tól április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. 

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

 
A 2016/2017. tanévben az iskola pedagógusainak neve és szakterülete: 

 
Pedagógus neve Szakterülete 

Bejczi Mónika biológia-kémia szakos tanár, számítástechnikai programozó, 

szakvizsgázott pedagógiai terapeuta 

Deák Ágnes gyógypedagógus 

Dúlfalvy Dianna tanító 

Gálosné Kemény Ivette tanító 

Geosits Andrea ének – zene szakos tanár  

Gerencsér Beáta 

 

 matematika – orosz szakos tanár,  

közoktatási vezető 

Horváthné Giay Ildikó technika szakos tanár (óraadó) 

Jagodics Ottó Józsefné tanító, tankönyvfelelős 

Kántor Zoltánné magyar-orosz-német szakos tanár,  

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, médiafelelős 

Kerezsiné Bódi Zsuzsanna tanító 

Koltainé Németh Kornélia történelem – földrajz szakos tanár, DÖK segítő pedagógus 

Málovics Noémi tanító 

Nagy Zoltán számítástechnika szakos tanár 

Némethné Balics Ildikó könyvtáros és orosz- német szakos tanár, tankönyvfelelős 

Pungor Enikő tanító 

Szakály Ferenc testnevelés szakos tanár (óraadó) 

Takács Gábor Attila rajz szakos tanár (óraadó) 

Tóth Adrienn angol nyelv szakos tanár 

Tóthné Siska Marianna matematika-testnevelés szakos tanár 

Varga Zsuzsanna fizika szakos tanár (óraadó) 

Virágh Zsuzsanna oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

 

 

Iskolai kódex 
 



 

Közérdekű információk: 

 

 Gencsapáti-Perenye Általános Iskoláskorú Gyermekeiért Alapítvány adószáma:18883147-1-18 

(Felajánlásaikat köszönjük!) 

 A Szülői Szervezet elnöke: Molnárné Nagy Anett 

 Az Iskolaszék elnöke: Hosszú Katalin 

 Intézményi Tanács elnöke: Katavicsné Hittér Enikő 

 Iskolánk orvosa: Dr. Szolnoki Judit    

 Iskolánk fogorvosa: Dr. Szolomayer Anikó 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Kántor Zoltánné 

FOGADÓÓRÁJA:  „A” héten  és  ”B” héten: hétfőn 12.30 és 13.30 óra között 

 

Statisztikai adatok a 2016/2017 tanévben: 

 
Tanulói statisztikai létszám: 201 fő 

 

Tanulócsoportok száma: 8   

 

Napközis, tanulószobás csoportok száma: 3 

 
 

 

Fogadóórák: 

 November 23. (szerda) 17.00 óra 

 Március 22. (szerda) 17.00 óra 

 

Szülői értekezletek: 

 
 Szeptember 26. (hétfő) 17.00 óra: összevont szülői értekezlet, 17.30 óra: osztály szülői értekezlet 

 Február 8.  (szerda) 17.00 órakor: alsós, 18.00 órakor: felsős 

 Május 10. (szerda) 17.00 órakor: alsós, 18.00 órakor: felsős 

 

Nyílt napok (1-4. évfolyam): 

 

 Október 12. (szerda): egy tanítási óra (7.55-től 8.40-ig) 

 Április 5. (szerda): egy tanítási óra (7.55-től 8.40-ig) 

 

Osztályfőnökök:   

 
1. osztály Jagodics Ottó Józsefné 

2. osztály Kerezsiné Bódi Zsuzsanna 

3. osztály Pungor Enikő 

4. osztály Gálosné Kemény Ivette 

5. osztály Tóthné Siska Marianna 

6. osztály Kántor Zoltánné 

7. osztály Koltainé Németh Kornélia 

 8. osztály Némethné Balics Ildikó 

 

Szakkörök, egyéb foglalkozások:  
 

Alsó tagozat: Felső tagozat: 
énekkar énekkar 

felzárkóztatás középiskolai előkészítő (8. osztály) 

tehetségfejlesztés honismereti szakkör 

labdarúgás labdarúgás 

napközi tanulószoba 

szabadidős sportfoglalkozás szabadidős sportfoglalkozás 

 

A  Dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kézműves foglalkozásai (önköltségesek) 

A Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola szolfézs- és hangszeres oktatása (önköltséges) 

 



   

 

Az iskola működési rendje: 

 
A tanítás 7.55-kor kezdődik. Az intézmény reggel 6.45 órától 17.00 óráig tart nyitva. Kérjük a Tisztelt Szülőket, 

hogy gyermekeiket a tanítás megkezdése előtt az iskola épületéig kísérjék, illetve tanítás után az épület előtt 

várják. Ezzel a kéréssel szeretnénk elérni, hogy a délelőtti tanítási órák, valamint a délutáni tanórák 

zavartalansága biztosított legyen. 

 

Csengetési rend: 

 
 0. óra:  7.00 –  7.45 

 1. óra:  7.55 –  8.40 

 2. óra:  8.50 –  9.35 

 3. óra:  9.50 –  10.35 

 4. óra:  10.50 –  11.35 

 5. óra:  11.45 –  12.30 

 6. óra:  12.35 –  13.20 

 7. óra: 13.30 –  14.15 

 8. óra: 14.20 –  15.05 
 

A tornapályákat hétköznap -saját felelősségre- 18.00 óráig lehet használni, a pályák használata hétvégén tilos!  

 

 

Az iskolai tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rendje: 
 

A 2016/2017. tanévben az első, a második, a harmadik és negyedik osztályosok, valamint a normatív 

kedvezményre jogosult tanulók a tankönyveket térítésmentesen kapják meg az intézménytől. Az állami 

finanszírozás rendszere miatt az iskola az ingyenességet a könyvtári állományból történő kölcsönzés útján és 

az új tartós tankönyvek együttes juttatásával tudja biztosítani.  

 

 

Hiányzások igazolása: 
 

Szülői igazolást évente csak három napra fogadunk el. Ezen túlmenően orvosi igazolás szükséges. A tanítási 

napokról való távolmaradásról három napig terjedően az osztályfőnök, három napon túlmenően az 

intézményvezető adhat engedélyt indokolt esetben. 

 

 

 

Az intézmény éves munkaterve: 
 

 

Szeptember: 
 Szeptember 1-től  egyéb foglalkozások indulása 

 Szeptember hónapban  Diákparlament ülése 

 

Október: 
 Október 6.   megemlékezés iskolai és községi keretben az aradi vértanúkról 

 Október 15. (szombat)                       TANÍTÁSI NAP 

 Október 18-21.                                   Határtalanul kirándulás a Felvidékre 7. osztályosok 

 Október 21.   megemlékezés iskolai keretben az 1956-os forradalom és szabadságharcról 

 Október 24.  TANÍTÁSI SZÜNET 

 Október hónapban  középiskolás nyílt napok (külön értesítés szerint), PÁLYAINFO 

 Október hónapban  őszi papírgyűjtés 

 

November: 
 November 11.  Szent Márton nap 

 November hónapban  óvónők látogatása az 1. osztályban 

 November hónapban                          SzépkorúakÜnnepe 

 
December: 

 December 5.  Mikulás  

 December 9.  jelentkezés határideje a 8. évfolyam írásbeli felvételire   

 December 15.  Karácsonyi Koncert 

 December 21.  Karácsonyi ünnepély 

   



 

 

Január: 

 Január 9-tól        fittségi vizsgálatok kezdete 
 Január 21.   10. 00 óra központi felvételi írásbeli vizsga a középiskolákban 

 Január 23.   osztályozó értekezlet 

 Január 27.   értesítés az I. félév eredményéről 

 Január 30.  félévi értekezlet 

 

 

Február: 
 Február 15.  a tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak 

 Február 24.  kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 Február hónapban   farsang, Szülői Szervezet farsangi bálja  

 

Március: 
 Március 14.  iskolai ünnepély, ünnepikoncert 

 Március hónapban  a leendő első osztályosok látogatása az iskolában    

 Március hónapban  nyílt nap a leendő első osztályosok szüleinek 

 
 

Április:  

 Április 12.  TANÍTÁSI SZÜNET 

 Április 19.  a Holokaust áldozatainak emléknapja 

 Április 30.                                           a fittségi vizsgálatok befejezése 

 Április hónapban  első osztályosok beiratkozása  

 Április hónapban   tavaszi hulladékgyűjtés 

  

 

Május: 

 

 Május 2.  TANÍTÁSI SZÜNET 

 Május 12.  osztálykirándulás (5-8. osztály) 

 Május 17.   országos idegen nyelvi felmérés 

 Május 19-ig   az erkölcstan és a hittan tanulását érintő változások jelzése 

 Május 19-ig  felmérés a napközis, tanulószobás, menzás igényekről 

 Május 19.  tornaünnepély 

 Május 24.  országos kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon  

 Május 26.  DÖK  

 

Június:    
 

 Június 2.   Nemzeti Összetartozás Napja, Apponyi Emléknap 

  TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP 

 Június 4-5.  Pünkösd 

 Június 6.  Pedagógusnap 

 Június 9.    osztálykirándulás (1-4. osztály)   

 Június 14.  DÖK nap TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP 

 Június 15.                                            Bolondballagás 

 Június 16.   osztályozó értekezlet 

 Június 17.  9. 00 óra  ballagás és tanévzáró ünnepély 


