Iskolai ünnepélyek:
 október 23. projektek
 március 15. iskolai ünnepély
Osztályfoglalkozás keretében az adott tanítási héten:
 október 6. (aradi vértanúk)
 február 25. (a kommunista diktatúra áldozatai)
 április 16. (holokauszt)
 június 4. (a nemzeti összetartozás emléknapja)
Konstrukciós és alkotói verseny:
 határidő a pályamunkák beadására: 2018. március 09.
Évfordulós pályázat alkalmából képző -, video -, fotóművészeti -, irodalmi - és nyelvi
pályázatot hirdetünk: Babits Mihály születésének 135. évfordulója alkalmából.
 határidő a pályamunkák beadására: 2018. március 09. péntek
 kiállítás megnyitása: 2018. március-április
Szalagtűzés, szalagavató bál: 2018. január 12. péntek MOM sportcsarnok: két részletben
Budai diáknap: 2018. március 28.
Ballagás: 2018. május 04. - két részletben (11 és 14 órai kezdettel)
Évzáró: 2018. június 15. péntek
Szülői értekezletek, fogadóórák:
 2017. szeptember 11. (hétfő)
o közös szülői értekezlet a 9. évfolyam számára 16.30-tól
 2018. február 12. (hétfő) szülői értekezlet 17 órától
 fogadóórák: 2017. november 27. (hétfő), 2018. április 09. (hétfő) 17 órától
Szombati munkanapok:
 2018. március 10. (március 16. péntek helyett)
 2018. április 21. (április 30. hétfő helyett)
ÖKO PROGRAMOK
2017. október osztálydekorációs verseny
2017. november 25. „Ne vásárolj semmit!” -nap
2018. április 22. Föld napja
ISKOLAPSZICHOLÓGUS:
Tihanyi Márta iskolapszichológus
Nagy Sándor iskolapszichológus
Felelős kiadó: Banusné Molnár Zsuzsanna
Szerkesztő: Deme Éva
BGSZC Budai Középiskolája
1126 Budapest, Márvány u. 32.
Tel/fax: 225-75-10
www.budaikozepiskola.hu
e-mail: iskola@budaikozepiskola.hu

a BGSZC Budai Középiskolájának információs kiadványa
szülőknek, diákoknak és érdeklődőknek

XVII. évfolyam 1. szám

2017. szeptember

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Köszöntöm Önöket a 2017/2018-as tanév megkezdése alkalmából!
Az idei tanévünk egyik legfontosabb feladata lesz a 9. évfolyam beillesztése az iskolai
közösségbe, a kötelességteljesítés megtanítása. Tanulásmódszertan segítségével a tananyag
elsajátításának képessége és akarata kiemelt jelentőségű.
Röviden ismertetném, hogy a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről jogszabályai
szerint, melyek azok, amelyek ebben a tanévben aktuálisak:
 A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik
életévét betölti.
 A mindennapos testnevelés heti órarendbe beépítve 5 tanóra!
 Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének
igazolása.
 A szakgimnáziumi tagozatokon 2017. január 1-jétől kötelezően választandó vizsgatárgy
az ágazatnak megfelelő szakmai vizsgatárgy.
 A gimnáziumi 11. és a végzős évfolyamos tanulóknak kötelező felvenni két szabadon
választható tantárgyi fakultációt (legalább négy tanítási órát), amelyen az utolsó tanítási
óra befejezéséig köteles részt venni. Ez alól kivételt képeznek a nyelvi előkészítős
osztályok, ahol 11. évfolyamon egy tárgyat kell választani. A szakgimnáziumi
tanulóinknak a 11. évfolyamon, a szabadon választható tantárgyi fakultáció két órára
vehető fel.
 Javítóvizsgát akkor tehet a vizsgázó, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból
kapott elégtelen osztályzatot.
 Nyári szakmai gyakorlat a szakgimnázium 10-11. évfolyamán a kereskedelmi, az
ügyviteli, a villamosipar és elektronikai ágazatban a továbblépés előfeltétele.
 2014. januártól csökkent az előrehozható érettségi tantárgyak száma. Csak idegen
nyelvből és informatikából lehet előrehozott érettségit tenni. Szintemelő érettségi vizsga
az őszi (október – novemberi) időszakban is tehető.
 Az érettségin az elégséges osztályzathoz 25 % szükséges.
Folytatjuk a kompetencia alapú oktatást, mely azt a célt szolgálja, hogy a tanulók mélyebben,
rugalmas keretek között, komplex módon tudják elsajátítani az ismereteket.
Törekszünk arra, hogy változatos tevékenységek és csoportmunka révén fejlődjenek a diákok
eredményes tanuláshoz szükséges készségeik.

SIKEREINK
EURÓPA PARLAMENT NAGYKÖVET ISKOLÁJA CÍM
FOGYASZTÓI TUDATOSÁGRA NEVELŐ ISKOLA CÍM
A Budai Középiskola magas színvonalú tanulói-tanári munkájának bizonyítéka, hogy az országos
tanulmányi és szakmai versenyeken szépen teljesítettünk.
ORSZÁGOS INFORMATIKAI VERSENY: Bocz Mária Lana 11.bb 1-2-3. helyezés
SZÉTV EREDMÉNYEINK – ÜGYVITEL: 15. helyezés: Tóth Orsolya 12. dk,
21. helyezés: Kalina Bianka 12. dk 22. helyezés: Borsós Dorina 12.dk
Felkészítő tanárok: Garancsiné Bella Ágnes, Veresné Dongó Katalin, Kormos Csaba
ORSZÁGOS RAJZ PÁLYÁZAT (Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért):
1. hely : Garai Zsombor 9.b
DIGITÁLIS TÉMAHÉT PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ ISKOLÁK ORSZÁGOS
PÁLYÁZATA: különdíj Szervező tanárok: Kaszás Erzsébet, Kriston Attila
SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR ARANY JÁNOS VETÉLKEDŐJE Budapesti 5. hely: 11. dt
Felkészítő tanárok: Pálinkás Györgyné, Kaszás Erzsébet
BOLYAI MATEMATIKA VERSENY: Budapesti 5. helyezett a 11.asz csapata Felkészítő
tanár: Varsányiné Gaál Andrae, Mészárosné Kertész Erzsébet, Kovács Istváa
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZAVALÓVERSENY különdíj: Várhelyi Valentina 12.at
Felkészítő tanár: dr. Sárváry Mariann
SPORTSIKEREINK
Olimpiai Rögbi Diáktorna 1. helyezés
Birkózás és sumó EB 2.és 3. helyezés: Buzás Patrik 11.asz

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
Krakkó-Auschwitz szervező: dr. Kozma Géza
Erasmus+: nyelvtanulási lehetőség Hollandiában: 24 diák
Szervező tanárok: Benyó Gabriella, Pusztai Balázs
Nyelvi tábor: Spanyolország
Sikeres tanévet, jó együttműködést kívánok a Budai Középiskola diákjainak és tanárainak!
Budapest, 2017. szeptember 11.

Banusné Molnár Zsuzsanna
igazgató

A 2017/18-ES TANÉV RENDJE
A tanítás utolsó napja: 12. évfolyamon: 2018. május 03. csütörtök
9-11. évfolyamon: 2018. június 15. péntek
A tanév utolsó napja: 2018. augusztus 31.
Őszi szünet: 2017. október 30 – november 03
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 27. péntek
Az őszi szünet utáni első tanítási nap: november 06. hétfő
Téli szünet: 2017. december 27 – 2018. január 02.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. péntek
A téli szünet utáni első tanítási nap: január 03. szerda
Az első félév 2018. január 26-ig tart, a félévi értesítők elérése: február 02-ig
Tavaszi szünet: 2018. március 29 – április 03.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: március 28. szerda
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap: április 04. szerda
Munkaszüneti napok: október 23. hétfő,
március 15. csütörtök
május 1. kedd
május 21. pünkösdhétfő
Érettségi szünet: 2018. május 07 - 09. (3 tanítás nélküli munkanap)
Múzeumi nap – szakmai program: 2018. május 10 - 11.
Szakmai program: végzős évfolyamon: 2017. szeptember 14 – 15.
2018. június 07 – 29.: szóbeli érettségi vizsgák
Évzáró: 2018. június 15.
Bizonyítványosztás: 2018. június 29-ig
Vizsgaidőszakok:
Félévi osztályozó vizsgák: 2018. január 15 - 19.
Év végi osztályozó vizsgák: végzős évfolyamon: 2018. április 23-26.
alsóbb évfolyamokon: 2018. június 04-08.
Előrehozott érettségi vizsgák osztályozó vizsgái: 2018. március-április
belső számonkérés a 11.évfolyam számára a 2017. november 06-08. között lesz 5.tanítási
órától. 1 – 4 rendes tanítás.
próbaérettségi a 12. évfolyamon: 2018. február 05-07. magyar nyelv és irodalom tantárgyból
szóban, történelemből kötelezően szóban, írásban a tanító tanár döntése alapján, szakmai
tárgyakból, illetve informatikából, testnevelésből (előtte 3 tanítási óra). Matematikából április
09-én (írásban) 1-3. tanítási órában, 4. órától rendes tanítás folytatódik.
kompetenciamérés 10. évfolyamon 2018. május 23. szerda
Két tanítási nyelvű előkészítő osztály félévi vizsgája: 2018. január 15-19. között nyelvi órákon
és délutánonként kerülhet sor a szóbeli számonkérésre.
A két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítős osztályok év végi záró vizsgája:
2018. május 28 – június 01. között. A 9. évfolyam knya osztályának 2018. június 01-jén egész
napos vizsgája lesz.
Érettségi írásbeli vizsgák: 2018. május 07 - 28.
Érettségi szóbeli vizsgák: középszintű: 2018. június 18 - 29, emelt szintű: 2018. június 07 - 14.

