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Tisztelt Szülők! 
 

Minden szülő, a lehetőségeihez mérten a legjobb neveltetésben, oktatásban szeretné részesíteni gyermekét, hiszen az a 

környezet, amiben a gyermek naponta 5-8 órát tölt, igen erős hatással van az érdemjegyeire, magaviseletére és a 

személyiségfejlődésére egyaránt. Az iskolaválasztáskor mégis a legfontosabb, hogy a gyermeknek minden nap új esély 

nyíljon az elfogadásra, megbocsátásra, a bocsánatkérésre és a feltétel nélküli szeretetre. Ahol a tudásanyag megszerzése 

mellett fontos, hogy az életről is tanuljon, s ne csak a tankönyvekből, hanem az összegyűjtött élményekből is. Köszönet 

és hála, hogy a Gencsapáti iskolát választották. Kitartó, segítő szándékkal bíró, együttműködésben gazdag tanévkezdést 

kívánok minden kedves, felelős szülőnek, s engedjék meg, hogy a legfontosabb tudnivalókról tájékoztassam Önöket. 

 
 

A 2019/2020. tanév rendje: 

 

 A 2019/2020. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő), utolsó tanítási napja 

2020. június 15. (hétfő). 

 A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskola 2020. január 31-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a 

kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről 
 Az őszi szünet: 2019. október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). 

 A téli szünet: 2019. december 27-től 2020. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. 

december 19. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). 

 A tavaszi szünet: 2020. április 9-től április 14-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda). 

 
A 2019/2020. tanévben az iskola pedagógusainak neve és szakterülete: 

 
Pedagógus neve Szakterülete 

Bejczi Mónika biológia-kémia szakos tanár, számítástechnikai programozó, 

szakvizsgázott pedagógiai terapeuta, közoktatási vezető 

Gálosné Kemény Ivette tanító 

Geosits Andrea ének – zene szakos tanár  

Gelencsér Éva angol szakos tanár 

Gerencsér Beáta 

 

 matematika – orosz szakos tanár,  

közoktatási vezető 

Jagodics Ottó Józsefné tanító, tankönyvfelelős 

Kántor Zoltánné magyar-orosz-német szakos tanár,  

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, médiafelelős 

Kiricsi László biológia és környezetvédelem szakos tanár, 

technikatanári mesterképzési szak (óraadó) 

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

Komondi Gyöngyi fizika, számítástechnika, technika szakos tanár (óraadó) 

Málovics Noémi tanító 

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

Pungor Enikő tanító 

Simonné Csemba Ágnes testnevelés és orosz nyelv szakos tanár 

Szakály Ferenc testnevelés mesterképzési szakos tanár (óraadó) 

Takács Gábor Attila vizuális- és környezetkultúra mesterképzési szakos tanár (óraadó) 

Tolnai-Székely Ágnes tanító, gyógypedagógiai tanár 

Tolnai Balázs informatika szakos tanár (óraadó) 

Tóthné Siska Marianna matematika-testnevelés szakos tanár 

 

 

Iskolai kódex 
 



 

 

Közérdekű információk: 

 

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

(Felajánlásaikat köszönjük!) 

 A Szülői Szervezet elnöke: Vargáné Horváth Katalin 

 Az Iskolaszék elnöke: Szuhogyi Adrienn 

 Intézményi Tanács elnöke: Katavicsné Hittér Enikő 

 Iskolánk orvosa: Dr. Szolnoki Judit    

 Iskolánk fogorvosa: Dr. Szolomayer Anikó 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Kántor Zoltánné 

FOGADÓ ÓRÁJA:  „A” héten és „B” héten: kedden 8.30 és 9.30 óra között 

 

Statisztikai adatok a 2019/2020. tanévben: 

 
Tanulói statisztikai létszám: 205 fő 

 

Tanulócsoportok száma: 8   

 

Napközis, tanulószobás csoportok száma: 3 

 
 

 

Fogadóórák: 

 November 20. (szerda) 17.00 óra 

 Március 26. (szerda) 17.00 óra 

 

Szülői értekezletek: 

 
 Szeptember 25. (szerda) 17.00 óra: összevont szülői értekezlet, 17.30 óra: osztály szülői értekezlet 

 Február 05. (szerda) 17.00 órakor: alsós, 18.00 órakor: felsős 

 Május 06. (szerda) 17.00 órakor: alsós, 18.00 órakor: felsős 

 

Nyílt napok (1-4. évfolyam): 

 

 Október 16. 1-4. osztály (szerda): egy tanítási óra (7.55-től 8.40-ig) 

 Április 22. 1-4. osztály (szerda): egy tanítási óra (7.55-től 8.40-ig) 

 

Osztályfőnökök:   

 
1. osztály Gálosné Kemény Ivette 

2. osztály Jagodics Ottó Józsefné 

3. osztály Tolnai-Székely Ágnes 

4. osztály Pungor Enikő 

5. osztály Kántor Zoltánné  

6. osztály Koltainé Németh Kornélia 

7. osztály Némethné Balics Ildikó 

 8. osztály Tóthné Siska Marianna 

 

Szakkörök, egyéb foglalkozások:  
 

Alsó tagozat: Felső tagozat: 
énekkar énekkar 

felzárkóztatás középiskolai előkészítő (8. osztály) 

tehetségfejlesztés történelem szakkör 

labdarúgás labdarúgás 

napközi tanulószoba 

szabadidős sportfoglalkozás szabadidős sportfoglalkozás 

 

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:  7.10 –  7.55 

 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 2019/2020. tanévben az első-nyolcadik évfolyamos tanulók a tankönyveket térítésmentesen kapják meg az 

intézménytől. Az állami finanszírozás rendszere szerint az iskola az ingyenességet a könyvtári állományból történő 

kölcsönzés útján és az új tankönyvek együttes juttatásával tudja biztosítani. Az 1. és 2. évfolyamon megszűnt a 

tartós tankönyv használata, ezen évfolyamok tanulói minden évben új tankönyvet kapnak, melyek a tanuló tulajdonában 

maradnak. A többi évfolyamon a munkafüzetek kivételével a tankönyveket tanév végén vissza kell adni.    

A több tanéven keresztül használt ingyenes taneszközöket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók 

számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá. 

A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a tanulói jogviszonyuk 

iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola 

könyvtárába. 

 

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 2-tól  Egyéb foglalkozások indulása 

 Szeptember 17-21.                              Határtalanul kirándulás 7. osztályosoknak 

 Szeptember hónapban  Diákparlament ülése 

Október: 
 Október 4.   Aradi vértanúk emléknapja, koszorúzás 

 Október  Őszi papírgyűjtés 

 Október 22.   Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezés, koszorúzás 

 Október 23.                                         Nemzeti ünnep TANÍTÁSI SZÜNET 

 Október 28-31.  Őszi szünet 

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

November: 

 November 25.   TANÍTÁSI SZÜNET 

 November 26.  Pályaorientációs nap, TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP 

December: 

 

 December 5.                     Mikulás ünnep, Krampuszbál 

 December 6.  A 8. évfolyamosok jelentkezés határideje a központi írásbeli felvételire   

 December 7. (szombat)                      TANÍTÁS (munkanap áthelyezés 94/2018. (V. 22.) NGM rendelet)      

 December 14. (szombat)                    TANÍTÁS (munkanap áthelyezés 94/2018. (V. 22.) NGM rendelet)      

 December 16.  Karácsonyi Koncert 

 December 20.  TANÍTÁSI SZÜNET 

 December hónap  Szépkorúak napja 

 

 



Január: 

 Január 08-tól        Fittségi vizsgálatok kezdete 
 Január 18.   10. 00 óra Központi felvételi írásbeli vizsga a középiskolákban 

 Január 27.   Osztályozó értekezlet 

 Január 31.                                           Értesítés az I. félév eredményéről 

 

 
 

Február: 
 Február 05.                                         Félévi értekezlet 

 Február 18.  A tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak 

 Február 25.  Kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 Február hónapban   Farsang, Szülői Szervezet farsangi bálja  

 

Március: 
 Március 13.  Ünnepi koncert 

 Március 15.                                         Nemzeti ünnep TANÍTÁSI SZÜNET 

 Március 16.                                         TANÍTÁSI SZÜNET 

 Március 26.                                         Fogadóóra 

 Március hónapban  Leendő első osztályosok látogatása az iskolában   

 Március hónapban  Nyílt nap a leendő első osztályosok szüleinek 

 
 

Április:   

 Április 09-14.  Tavaszi szünet  

 Április 16.  A Holokauszt áldozatainak emléknapja 

 Április 24-ig                                        Fittségi vizsgálatok befejezése 

 Április hónapban  Első osztályosok beiratkozása  

 Április hónapban   Tavaszi hulladékgyűjtés 

 
 

 

Május: 

 Május 1.  ÜNNEP, TANÍTÁSI SZÜNET 

 Május 15.  Osztálykirándulás (5-8. osztály) 

 Május 20.  Országos idegen nyelvi mérés 

 Május 20-ig   Az etika és a hit- és erkölcstan tanulását érintő változások jelzése 

 Május 20-ig  Felmérés a napközi, tanulószobai, menzás igényekről 

 Május 22.  Osztálykirándulás (1-4. osztály) 

 Május 27.  Országos kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon 

 Május 31.                     PÜNKÖSD, TANÍTÁSI SZÜNET 

 Május hónapban  DÖK jutalom túra 

 
 

 

Június:    

 

 Június 02.       Pedagógusnap 

 Június 05.   Nemzeti Összetartozás Napja, Apponyi Futás 

  TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP  

 Június 12.  DÖK nap, TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP 

 Június 15.                                            Bolondballagás 

 Június 15.   Osztályozó értekezlet 

 Június 20.  9. 00 óra  Ballagás és tanévzáró ünnepély 


