
Szülői tájékoztató a 2017/2018-as tanév fontosabb eseményeiről  

  

Első tanítási nap: 2017. szeptember 1.  

Utolsó tanítási nap: 2018. június 15.   

Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon 2018. május 3.   

Első félév vége: 2018. január 26. (Értesítés a tanulók tanulmányi eredményeiről: 2018. február 2-ig)  

  

Szünetek, tanítás nélküli munkanapok:   

Őszi szünet: 2017. október 30 - november 3. (Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 27., péntek,  szünet 
utáni első tanítási nap: november 6.,hétfő. ) Tanári továbbképzés: november 17.  

Téli szünet: 2017. december 27- 2018. január 2. (Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december  

21.,csütörtök, szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3., szerda.)   

Síszünet: 2018. február 12-14. (hétfő-szerda)   

Tavaszi szünet: 2018. március 29-április 3.  (Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 28., szerda, szünet 
utáni első tanítási nap: április 4. ,szerda.)   

Tanulmányi kirándulások: 2018. május 8-9.   

  

Munkanap- áthelyezések:   

2018. március 10. (szombat), 16. (péntek) helyett   

2018. április 21. (szombat), 30. (hétfő) helyett  

  

Szülői értekezletek:   

2017. szeptember 11.,hétfő17.30 –felsős és gimnáziumi tagozat számára a Pasarét úti telephelyen   

2017. szeptember 12., kedd 17.30- alsó tagozat számára Fenyves utcai telephelyen   

2018. február 5., hétfő 17.00 - felsős és gimnáziumi tagozat számára a Pasarét úti telephelyen   

2018. február 6., kedd 17.00 - alsó tagozat Fenyves utcai telephelyen   

Pályaválasztási szülői értekezletet a 8. osztályos tanulók szüleinek: 2017. október 16.  

  

Fogadóórák:   

2017. november 6., 2018. január 8., március 5., május 14.   

Időpont az alsó tagozaton: 16.00 (Fenyves utcai telephely), felső tagozaton: 17.00 (Pasaréti úti telephely)  

Továbbá a tanárok órarendjébe beépített órákban, előre egyeztetett időpontban  

  

Nyitott kapu:   

9. évfolyamra jelentkezőknek: 2017. november 22. 8.00-12.00;   
november 30. 8.00-12.00   

1. évfolyamra jelentkezőknek: 2018. február 7. 12.00 órakor, az ezt megelőző nyílt órákra a regisztráció 
részletei a honlapon lesznek elérhetők.   

  

Iskolai rendezvények:   

  

Állatok világnapja: 2017. szeptember 29.   

Kerületi kaptató (futóverseny): 2017. október 8., vasárnap  Mikulás: 
2017. december 1-6.   

Luca-nap 2017. december 13.  

Karácsonyi koncert: 2017. december 21. délelőtt  Szalagavató: 
2018. január 6.   



Farsang (felsős): 2018. február 9.   

Természettudományos nap: 2018. április 21.   

Anyák napja (alsó tagozatos osztályokban): 2018. május 2-5.    

Osztálykirándulás, erdei iskola: 2018. május 7-9.   

Idegen nyelvek napja, Pasaréti futás: 2018. június 12-15.    

  

  

Ünnepélyek, megemlékezések: (ünneplő ruha!)   

2017. október 3. Szabó Lőrinc halálának évfordulója   

2017. október 6. Nemzeti emléknap   

2017. október 23. (megemlékezés: 20-án) Nemzeti ünnep   

2018. március 15. (megemlékezés: 14-én) Nemzeti ünnep   

2018. május 3. Ballagás (12. évf.)   

2018. június 4. Nemzeti összetartozás napja   

2018. június 15. Ballagás (8. évf.)   

2018. június 18. 17 óra Tanévzáró (1-12. évf.)   

  

  

Egyéb fontos információ   

• törvényi előírás szerint az 1-8. osztályosoknak 8-16 között az iskolában kell tartózkodniuk, ez alól a 
szülő írásbeli kérelmére az igazgató adhat mentesítést   

• Napközi, tanulószoba tanulási idő:  

- 1-4. oszt.: 15.00-16.00   

- 5-6. oszt.:14.00-16.00  

- 7-8. oszt.:14.00-16.00 (az utolsó óra befejezésének függvényében)  

• testnevelésből 2 óra alóli mentesítés szülői kérvényre és sportegyesületi igazolással   

• Iskolapszichológus: Bódisné Mészáros Katalin   

    Elérhetősége: 20/246-0801; 30/360-3633; bmkatoka@gmail.com   

• Védőnő: Watzek Luca o Pasaréti úti épületben: hétfő, szerda: 8.00-16.00  

o Fenyves utcai telephelyen: kedd, páros hét péntek: 8.15-

16.00    

• Könyvtár  

o Pasaréti úti épület: H – Cs: 9.00 – 15.00, P: 9.00 – 14.00  o 
Fenyves utcai épület: H – P: 11.00 – 14.30   

• Értékmegőrző lemezszekrény vehető igénybe (ingyenes, kulcs a portán)   

• Diákutazások: szorgalmi időben (tanítási napokon) csak az iskola által szervezett utakon, az 
osztályfőnök és az igazgató előzetes engedélyével (csak így minősül igazolt hiányzásnak!) lehet részt 
venni; az iskola által szervezett csere- és tanulmányutak meghirdetése a szervező tanár és az igazgató 
együttes aláírásával történik  

• Házirendben tervezett változtatások:  o az iskola épületébe belépni vendégkártyával és engedéllyel 
lehet o szülői engedéllyel 18 éven felüliek kijelölt helyen dohányozhatnak  

  

Elektronikus napló  

2016. szeptember 1-jétől elektronikus naplóban tájékoztatjuk a szülőket gyermekük tanulmányi 
előmeneteléről, magatartásáról, igazolt és igazolatlan mulasztásairól, késéseiről.  

A napló a https://mayor.szabo-lorinc-iskola-bp.hu címről érhető el. A különélő szülő az iskola általános 
igazgatóhelyettesétől (igh@szli.hu) kérhet hozzáférést az elektronikus naplóhoz. A tanulók érdemjegyeit a 

mailto:igh@szli.hu


szaktanárok a számonkérés eredményének ismertetését követő 5 tanítási napon belül rögzítik az elektronikus 
naplóban.   

Amennyiben a tanuló tanulmányi eredménye valamely tantárgyból nem éri el a 2,0 átlagot a félév/tanév vége 
előtt 30 nappal, abban az esetben a szaktanár 3 tanítási napon belül elektronikus naplóbeli bejegyzéssel írásban 
tájékoztatja a szülőt a gyenge tanulmányi eredményről.  

A mulasztások mellett akkor nem látható igazolt vagy igazolatlan bejegyzés, ha az osztályfőnök még nem 
igazolta. Az igazolást házirendünknek megfelelően öt tanítási napon belül be kell mutatni az 
osztályfőnöknek. A napló letiltja az igazolás lehetőségét, ezért nagyon fontos a határidő betartása. Ebben a 
tanévben az elektronikus napló nyitásának várható időpontja: szeptember 25.   

  


