
ELSŐ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

DABASI TÁNCSICS MIHÁLY 
GIMNÁZIUM

2018/2019-ES TANÉV



A NYÁR…

sem telt esemény nélkül



Kajak-kenu táborok – június, július

Szigetköz – 
víziVándor
 
Felső-Tisza

Kőrösök vidéke – 
víziVádor+kerékpáro
s



RÉVFÜLÖP – nyári tábor



GÓLYATÁBOR – augusztus 24-25.



EGYETEMI FELVÉTELI

Tanulóink 70%-át az első 
helyen megjelölt 
felsőoktatási intézménybe 
vették fel. 23,3%-t a 
második helyen megjelölt 
felsőoktatási intézménybe.



A felsőoktatásban idén tanévet 
kezdő  tanulóink 83,3%-a 
államilag támogatott 
képzésbe került fevételre, 
16,7% önköltséges helyen.

EGYETEMI FELVÉTELI



EGYETEMI FELVÉTELI
A 2018-ban érettségizett tanulóink 

közül minden 4.:

az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen

a Budapesti Műszaki-és 
Gazdasági Egyetemen

a Szegedi 
Tudományegyetemen
tanul.

GRATULÁLUNK A 
TANULÓINKNAK!



A 2018/2019-es tanév



3.olimpiász: a “Föld Éve”

Központi gondolatunk:

 a FÖLD mint az otthont adó 
BOLYGÓ

a FÖLD mint a hazát jelentő 
SZÜLŐFÖLD

a FÖLD mint az életet adó 
ANYAG



A SZÁMOK TÜKRÉBEN
180 tanítási nap

38 különböző szakkör

41 féle tanulmányi verseny

20 különböző tanulmányi kirándulás

30 iskolai közösségi program

11 izgalmas ismeretterjesztő 
előadás

10 ezer km utazás Európában 
(Erasmus+)



TANÍTÁSI SZÜNETEK

Őszi szünet:
2018. október 29-tól november 3-ig

Téli szünet: 
2018. december 21-től 2019. január 2-ig.

Tavaszi szünet: 
2019. április 18-23-ig



TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

JANUÁR 21: a központi írásbeli 
felvételi dolgozatok javítása

FEBRUÁR 4: pályaorientációs 
nap

MÁJUS 6-7-8: szintvizsgák, 
írásbeli érettségi

JÚNIUS 13: diáknap 
JÚNIUS 14: adminisztrációs nap



ÜTEMTERV (az iskola éves 
programterve)

Iskola honlapján: 

www.dagim.hu

A honlapon 
figyelemmel 
kísérheti a szülő a 
programokat. 

http://www.dagim.hu/


ELSŐ NAGY KÖZÖS UTAZÁSUNK

• Gimnázium(A)vonaton 
– Veszprém, OKTÓBER 
6.

• az ellenőrzőkönyvbe 
beragasztott matricán 
adunk részletes 
információt.



PAPÍRGYŰJTÉS

Időpont: 2018. október 1. (hétfő)   7.00-16.00
Helyszín: Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium udvara – Semmelweis utcai hátsó 

bejáró- a műhelyeknél
Fontos:

-         A Telephely címe: Duparec Kft., 1215- Csepel, Duna utca 42.
(a volt csepeli Papírgyár telepe) A céges felajánlásokat (nagy 
teherautónyi papírt) közvetlenül a telepre kell vinni, ott várják. A  Dabasi 
Táncsics Mihály Gimnázium nevére kell ott leadni.
Mostantól él a telepen a céges –nagy mennyiségű papír gyűjtése okt.3-ig.
 

-         Nagy segítség nekünk, ha  Dabason – a Gordiusz Kft. telepén - előre 
leméretik a szülők a papírhulladékot- és az arról szóló hiteles mérési 
papírral hozzák hozzánk leadni a lakossági, nagyobb mennyiségű 
papírárut.

Szervező:  10. B osztály /Talabérné Kontra Hajnalka of.



KIEMELT FELADAT

Nevelés:

iskolai ünnepi egyenruha 
viselésének szabályozása

a hiányzások számának 
csökkentése

tanteremrend betartása, 
betartatása

a mobiltelefon-használat 
szabályozása



TÁNCSICS ALAPÍTVÁNY

● az iskolánk “háttérintézménye”

(“vastüdő”)

● támogatások, jutalmak, kirándulások, 
informatikai eszközök, ösztöndíjak, játékok, 
sporteszközök stb.

● ÖNKÉNTES TÁMOGATÁS
●  rendszeres támogatóink két személyre szóló 

tiszteletjegyet kapnak a Farsangi Jótékonysági 
Bálba 

● a Táncsics Alapítvány kiemelten közhasznú 
alapítvány

● pénzügyi és szöveges beszámolóink itt 
olvashatók: 
http://www.dagim.hu/alapitvany/letoltesek

http://www.dagim.hu/alapitvany/letoltesek


HASZNOS TUDNIVALÓK



HÁZIREND-PEDAGÓGIAI 
PROGRAM-SZERVEZETI MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT
Minden ISKOLA DOKUMENTUM 
megtalálható:
www.dagim.hu  / iskolánk / 
dokumentumtár

• A dokumentumok az iskola partnereire (tanulók, 
szülők, pedagógusok) vonatkozóan fogalmaznak meg 
jogokat és kötelezettségeket. Ezek ismerete fontos.

•  A kötelezettségek be nem tartásának 
következménye van (hiányzások igazolása, határidők 
betartása) 

http://www.dagim.hu/


LEGFŐBB SZABÁLYOK

1. Tanítási időben az iskola területét elhagyni:
2. Dohányozni:
3. A facebookon és más közösségi fórumon 

harmadik személyt minősíteni, szidni,zaklatni:

TILOS!



KRÉTA - ELLENŐRZŐ
• a GONDVISELŐ a 

www.dagim.hu oldalon 
keresztül az “E Napló” 
feliratva kattintva PÉTNEKIG 
igényli a belépési azonosítót, 
jelszavát a KRÉTA -felületen

• a tanulói azonosító beírása 
szükséges (11 jegyű, a 
diákigazolványon található 
szám)

• a rendszer egyelőre 
korlátozott jogosultságot ad, 
amit HÉTFŐN  (szept. 24.)  
bővítünk mindenkinek

https://klik032560001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login

http://www.dagim.hu
https://klik032560001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login


TANULÓI BELÉPÉS
a tanulók  a jövő 
héten 
osztályfőnöki 
órákon 
(szeptember 25.) 
kapják meg az 
osztályfőnöktől a 
szükséges 
adatokat



ADATLAP KITÖLTÉSE
a KRÉTA-rendszer bevezetése 
miatt szükséges a TANULÓI 
ADATLAPOK kitöltése

kérjük, hogy a személyi 
azonosító okmányokon 
szereplő adatokat írják be

ügyeljenek a pontos értesítési 
emailcím megadására!



KAPCSOLAT-EGYÜTTMŰKÖDÉS

• Közös a célunk!

• Beszéljünk egymással: szülő és 
pedagógus 

• Segíteni csak úgy tudunk, ha 
ismerjük a problémát

• Kérjük a „szolgálati út” 
betartását a problémák 
megbeszélése során! ( 
szaktanár, osztályfőnök, 
intézményvezető)



TÁNCSICS TALLÉR PROGRAM

iskolánk “motivációs” programja

elv: az egyéni sikerek az egész 
közösség (osztály) javára válnak

feladat: legyen egy CÉL, amit el akar 
érni az osztály a  tanévben, amire az 
összegyűjtött tallérok beválthatók 
(pl. osztály programra fordítható 
szabadnap)

A “Táncsics Tallér” a 
gimnázium “virtuális” 
pénzneme



FOGADÓÓRÁK

a Szaktanárok egyéni 
időpontokban tartanak 
napközbeni fogadóórát, 
probléma esetén ez az 
időpont alkalmasabb a 
megbeszélésre.

1.félév - fogadóórák:

november 20-21. 
15:00-tól

2.félév - fogadóórák:
 
április 2-3. 15:00



ÉTKEZÉS/MENZA

A menzadíj előre fizetendő 
tárgyhó 15-ig
• Csekken (az osztályfőnökök 

osztják a hónap legelején)
• Kártyás befizetés minden 

hónap 10. körül a gimnázium 
portáján (az iskola honlapján 
feltűntetjük)

Menzalemondás: a hiányzást 
megelőző nap 10 óráig (tel.: 
06-29-360-390)



SZINTVIZSGA

8. ÉVFOLYAMON: 

minden kötelező érettségi tantárgyból. 

CÉL: az első négy éves tanulmányok lezárása; vizsgarutin 
szerzése

10.ÉVFOLYAMON: 

két tantárgyból kötelező: matematika, idegen nyelv

választható egy tantárgyból

CÉL: az érettségire készülés, emelt szintű érettségi 
megalapozása. A választott tantárgyból nem lehet félévkor 
elégtelen érdemjegye a tanulónak!

MENTESSÉG: a munkaközösségek által meghatározott 
tanulmányi versenyeredmények, éretettségi vizsga



SZINTVIZSGA
évfolyamok kötelező 

vizsgatárgyak

választható 

vizsgatárgyak

a vizsga részei a vizsga értékel

(a vizsga eredménye 

éseháromszoros szorzóval 

számít bele az év végi 

osztályzatba):

írásbeli/

gyakorlat

minimum 60 

perc

szóbeli 

maximum

15 perc

8. évfolyam 1. matematika  igen nem X  

85-100% = jeles (5)

70-84% = jó (4)

50-69% = közepes (3)

30-49% = elégséges (2)

0-29% = elégtelen (1)

2. magyar nyelv  igen igen

3. magyar irodalom  igen igen

4. idegen nyelv  igen igen

5. történelem  nem igen

10. évfolyam 1. matematika/emelt 
szintű matematika

 igen nem -X

2. idegen nyelv  igen igen

 3. történelem nem igen

 3. magyar irodalom igen igen

ÉS a választható 

tantárgyak közül az 

egyik[1]:

3. fizika igen nem -X

3. kémia igen nem- X

3. informatika igen nem- X



ISKOLAORVOS-VÉDŐNŐ
• Iskolaorvosunk: Dr 

Katona Edit

• Iskolavédőnő: Fekete 
Lászlóné (Ildikó)

• az egészségügyi 
szűrések az 
intézményen belül, 
tanítási időben, a 
jogszabályoknak 
megfelelően történnek



FOGÁSZATI SZŰRÉS

• minden tanuló fogászati 
szűrése megtörténik a  
dabasi szakrendelőben. A 
beosztás a későbbiekben 
készül el.

• a tanulókat tanítási időben 
átkísérjük a Halász Géza 
Szakorvosi Rendelőintézetbe



ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS

• 5-9. évfolyam ingyenes
• minden tankönyv megérkezett
• az ingyenességre jogosultak 

igénybejelentésnek fontossága (az igény 
bejelentésének elmulasztása jogvesztő)

• az ingyenes tankönyvekbe írni, firkálni 
tilos!

• a tankönyveket ép állapotban vissza kell 
adni a tanév végén

• a rongált tankönyveket az érintetteknek 
pótolni kell (azaz nem kifizetni, hanem 
megvásárolni!)



DIÁKÖNKORMÁNYZAT
DÖK

• Osztályonként legalább két fő, 
aki képviseli az osztályt a 
Diákönkormányzatban

• Diákönkormányzat jelenlegi 
vezetője: Papp Viktória 10.A 
osztályos tanuló

• Helyettese: Tomor Tilla 11.B 

SZÁMÍTUNK ÉS ADUNK A 
TANULÓINK VÉLEMÉNYÉRE!



SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG
SZMK

• fontos, hogy megfelelő képviselete legyen az osztálynak
• osztályonként két fő, aki képviseli az osztályt a szülői 

munkaközösségben

• az SZMK jelenlegi vezetője: Tunnerné Svébis Ramóna

• valódi érdekvédelmi szervezet

• minden jobbító szándékú észrevételre számítunk

• jótékonysági bál: 2019. február 9. szombat



ELSŐ NAGY KÖZÖS FELADATUNK

a mobiltelefon-használat szabályozása



MOBILTELEFON-HASZNÁLAT
(JAVASLATOK)

1. A mobiltelefon az intézmény területén még a 
szünetben sem használható.

2. A mobiltelefon az intézmény területén a 
szünetben sem használható az 5-7. 
évfolyamon.

3. A szabályt megszegők mobiltelefonját a 
szaktanár/ügyeletes tanár elveszi, a szülő az 
intézményvezető-helyettesi irodában veheti 
át.


