
A tanév helyi rendje 2017/18-as tanév 

 

AUGUSZTUS 

augusztus 30. 10.00 Tantestületi tanévnyitó  

SZEPTEMBER 

szeptember 1. Első tanítási nap, tanévnyitó  

szeptember 8. 16.30 Szülői értekezlet 1.évfolyam  

szeptember 15. 16.30 Szülői értekezlet  

szeptember 15. Közlekedési sportnap-alsó tagozat 

szeptember 15. Kerékpártúra 6-8. évfolyam 

 5. évfolyam ezen a napon a botanikus kertbe látogat el.  

szeptember    erdei séta 1. évfolyam 

szeptember    angol szintfelmérő 5., 7. évfolyam 

OKTÓBER 

október 6. Aradi vértanúk emléknapja (megemlékezés 

osztályközösségben 

október 10-ig Difer vizsgálat – 1. évfolyam 

október 13. Bolyai Matematika Csapatverseny   

október 18. 16.00   Fogadóórák 

október 20.  Megemlékezés: 1956. október 23 –ról osztálykeretben 

október 25. Tantestületi bibliaóra 

október 26. 17.00 Szülői értekezlet 8. évfolyam – tájékoztatás a felvételi 

eljárás rendjéről 

október 27. Református Iskolák XI. Országos Tanulmányi Versenye 

(Kölcsey) 

október Tudós lelkipásztoraink nyomában című pályázat beadási 

határideje 

október Regionális Nyelvi Tehetségkutató Verseny DRK   

Gimnáziuma 



október    MATEGYE Internetes Matematikaverseny 

október Matematika mérés kulcsponti mérések, szorzótábla, 

osztótábla egyénenkénti tudásmérése – 3. évfolyam,  

október nevezés a Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyre 2-

4.osztály 

október 2. évfolyam mérése – szóbeli számolás 20-as 

számkörben 

október Könyvtári óra a Református Kollégium 

Nagykönyvtárában -2.évfolyam 

október Tanulmányi kirándulás :Hortobágy 3. évfolyam, Kékes 

4. évfolyam 

október  Tanulmányi kirándulás Egerbe – 6.évfolyam, felelősök: 

Szabó Ilona, Tóthné Fekete Anikó 

október . Tanulmányi kirándulás Álmosdra – 7. évfolyam,  

október 28.     Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 31.     Reformáció ünnepe 

október- május Mozaik levelező fizika verseny 7.8. osztály  

október-május Mozaik levelező kémia verseny 7. ,8. osztály  

októbertől    Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny 

NOVEMBER 

november 02 – 04.   Őszi szünet 

november 06.     Őszi szünet utáni első tanítási nap 

november    Déri Múzeum látogatása – 2. évfolyam 

     Vojtina Bábszínház előadása 

november DRHE hallgatóinak I. féléves gyakorlata  

november - december Részvétel a fiú kosárlabda, fiú kézilabda, sakk, lány 

szertorna meghívásos versenyein   

november 15. Tantestületi bibliaóra  

november matematika háziverseny 5-8. évfolyam 

november . Simonyi Helyesírási Verseny – nevezés  

 



november 21. nevezés a Zrínyi Ilona Metamatikaversenyre 

november matematika háziverseny 5-8 osztály 

DECEMBER 

december 3. Advent első vasárnapja – istentisztelet a 

Nagytemplomban.   

december 8. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára (8. évf),   

december 12 – 16. 4. évfolyam szolgálata   

december 21.  Tantestületi bibliaóra, felelős  

december Református Iskolák Országos Sakkbajnoksága – 

Kiskunhalas 

december Hangverseny 

december 21.     Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. december 27 - 2018. január 02-ig Téli szünet 

JANUÁR 

január 3.     Téli szünet utáni első tanítási nap 

január 9 – április 30.  A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata   

január 20. írásbeli felvételi vizsga     

január 21.10.00   Központi írásbeli felvételi vizsga (8. évf.) 

január 22. Tanításmentes munkanap - Leendő elsősök fogadása  

január 26.   Az első félév vége 

január 30. Félévzáró tantestületi értekezlet   

január 4. évfolyam komplex mérése 

január-február Részvétel a szertorna, vívás, kézilabda és sakk 

diákolimpián. 

január – február Részvétel a szertorna, vívás és sakk diákolimpián. 

FEBRUÁR 

február 2.  Félévi értesítők kiosztása, felelősök: osztályfőnökök 

február 9. A középfokú intézmények értesítik az írásbeli 

eredményéről a tanulókat 



február 9. Farsang  

február 12. jégkorcsolya –felső tagozat 

február 15. Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak,   

február 16. Zrínyi Ilona matematikaverseny  

február 22 – március 13.  Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás  

keretében 

február     Zsoltáréneklő háziverseny  

február – április Csodálatos vadvilág (Állatkerti vetélkedő  

február – március A Hortobágyi Nemzeti Park Vetélkedője  

február 26. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatairól (osztálykeretben  

február Látogatás a Vojtina bábszínházba 

február Béres Ferenc Zsoltáréneklő verseny házi fordulója 

MÁRCIUS 

március Diákolimpiai versenyek kosárlabda, kézilabda, szertorna 

sportágakban  

március 14.  Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcról – Oratórium  

március 14. Pi – világnapi Házi Matematika verseny 7 – 8. évfolyam  

március 15.     Nemzeti ünnep  

március 20. Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 2 – 8. 

évfolyam  

március 16 – 17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége,   

március 20. Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 

március 21. 16.00 Szülői értekezlet, fogadóórák  

március Bibliai történetmondó háziverseny 2. évfolyam,   

március Házi bemutatóórák megtartása (nyílt órák  

március Béres Ferenc Országos Zsoltáréneklő verseny 

március DRHE hallgatóinak tanítási gyakorlata 

március 28.    Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 



ÁPRILIS 

március 29- április 3-ig  tavaszi szünet 

április 4.    tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

április 9-13.    Digitális témahét, felelős: Szabó Ilona 

április Diákolimpiai versenyek kosárlabda, kézilabda, szertorna 

sportágakban  

április 15. Családi istentisztelet 

április 16. Megemlékezés osztálykeretben a holokauszt áldozatairól    

április 24 – 28.   Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét 

április 27.  A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 

felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

április „Vak Egér” Topográfiai háziverseny 7 – 8. évfolyam 

április „Ne szóljon igéd hiába!” XIX. Országos Bibliai 

Történetmondó Verseny – Gyula,   

április Kollégium múzeumának látogatása 2. évfolyam 

április Föld napja – rajzverseny  

MÁJUS 

május 1.     A munka ünnepe 

május 6. Medve Matek” Szabadtéri Matematika Verseny  

május 7, 8., 9.  Tanításmentes munkanap 

május 10.. Áldozócsütörtök – istentisztelet a Nagytemplomban,   

május 16. Idegen nyelvi mérés 6.,8. évfolyam 

május 22.  Magyar Református Egység napja – megemlékezés 

osztálykeretben 

május 23. Országos kompetenciamérés  

május 28. 29. Memoritervizsga –  6.,  évfolyam  

május 30. 31. memoritervizsga 8. osztály  

május Diákolimpiai versenyek kosárlabda, kézilabda, szertorna 

sportágakban  



május Háziversenyek szervezése, lebonyolítása: labdarugó 

bajnokság fiúk számára, kiütő bajnokság a lányok 

számára  

május Barátunk a könyv – Olvasópályázat a Méliusz Juhász 

Péter Könyvtár rendezésében  

május     Területi Robotszumó Verseny  

május     Hajdúböszörményi Robotolimpia   

május Junior nyelvvizsga – angol nyelv, német nyelv,   

május memoritervizsga 4. évfolyam 

május éves mérések –olvasás, írás 

május Házi sakkbajnokság   

május Létavértes- történelem verseny  

 

 

JÚNIUS 

június 1. Tanításmentes munkanap, diákönkormányzat napja, 

osztálykirándulások 

június 4. 5. Geometria vizsga – 7. évfolyam  

június 4. Nemzeti Egység Napja – megemlékezés osztálykeretben 

(június 2-án  

június 5.    Pünkösd 

június Tanár – diák sportmérkőzések szervezése  

június 15.    Utolsó tanítási nap 

június 15. Ballagás, tanévzáró (Nagytemplom 

június .    Nevelőtestületi záróértekezlet  

 

      

 


