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 „Nem a kezdet, ami nehéz – a befejezés, a tökéletesítés.” 
(Koch Valéria) 

Tisztelt Szülők! 
 
A szórólappal olyan fontos információkhoz szeretnénk juttatni Önöket, amelyek segítségükre lehetnek 
abban, hogy továbbra is partnerként működjünk együtt.  
 

Englenderné Hock Ibolya igazgató 
 
 

☺☺☺ 
 
 
 



A szülők és a tantestület együttműködési formái 
1. Szülői értekezletek 
szeptember 1. – 1. oszt. szülői értekezlet 
szeptember 6. – ált. isk. szülői értekezlet 
szeptember 13. – gimn. szülői értekezlet 
A második félévben a szülői értekezletek egyedi rendben zajlanak (január, május). 
 
2. Fogadóórák 
november 15.  17.00-19.00 óráig 
április 11. 17.00-19.00 óráig 
 
3. Szülői szervezet (Szülői Választmány) 
elnök: Dr. Csapó Péter 
 
4. Nyílt napok 
október 18.   9:00 – leendő külsős gimnazistáknak  
március 21.  17:00 – leendő kiselsősöknek 
 
5. Hogyan segíthetik a szülők a nevelő-oktató munkát? 
I. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy adójuk 1 %-ával, illetve anyagi lehetőségeikhez mérten további 
összegekkel támogassák iskolánk alapítványát. 
A személyi jövedelemadó 1 %-át felajánlhatják alapítványunk javára: 10102440 – 11369408 - 000000002 
 
Pécsi Oktatási Központ – Bildungszentrum Fünfkirchen Alapítvány 
Adószám: 18302314-1-02 
 
II. A Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesületet a tanulók kulturális nevelése támogatásának 
céljából hoztuk létre (KOSZ). Az adományok átutalással fizethetők be a 50400113 – 11065481-es 
számlaszámra.  
 
Információk 
Az intézmény kódja:  200406 
Tagozatkód:  01 kéttannyelvű német nemzetiségi 
  02 nyelvi előkészítő 
Levélcím:  7624 Pécs, Tiborc u. 28/1. 
Telefon:  72/514-190, 518-630    
Fax:   72/514-194 
Honlap:  www.kvi-pecs.hu (www.dus.sulinet.hu) 
E-mail:  iroda@dus.sulinet.hu 
 
Szervezeti felépítés 
Englenderné Hock Ibolya intézményvezető 
Khín István intézményvezető helyettes (minden intézményegységre) 
Amreinné Pesti Ágnes intézményvezető helyettes (gimnázium) 
Vargáné Fáth Éva intézményvezető helyettes (ált. isk.) 
Göndöcné Jákics Kornélia intézményegység-vezető helyettes (alsó tagozat) 
Dr. Dávid Gabriella intézményegység-vezető (kollégium) 
Weigert József  intézményegység-vezető (Pedagógiai Intézet) 
Schneringer Péter gazdasági vezető 
Juhászné Neudhardt Andrea gazdasági csoportvezető  
Michelisz Petra pedagógiai asszisztens 
Englender-Virth Petra pedagógiai asszisztens 
 
 

http://www.kvi-pecs.hu/
http://www.dus.sulinet.hu/
mailto:iroda@dus.sulinet.hu


Pályaválasztás – gimn.: Amreinné Pesti Ágnes 
    ált. isk.: Vargáné Fáth Éva 

Kétszintű érettségi – Khín István 
 
Munkaközösség-vezetők 
Hertrich Ágnes– német 
Szabó Anita – német (ált. isk.) 
Baumgartnerné Wigand Katalin – DFU 
Bonyai Lajos - angol 
Hebling Eszter – reál 
Faránkiné Sótonyi Zsuzsanna – humán 
Lantosné Csősz Edit – testnevelés 
 
Diákönkormányzatot segítő tanár 
gimn.:     Markovics Ákos 
ált. isk.:  Várhalmi-Hujber Éva 
 
A 2016/2017-es tanév 
  
1. A tanév rendje 
 

• első tanítási nap: 2016. szeptember 1. 
• utolsó tanítási nap: 2017. június 15. 
• első félév vége: 2017. január 20. 
• őszi szünet: 2016. november 2-4.  
• téli szünet: 2016. december 22 - 2017. január 2. 
• tavaszi szünet: 2017. április 13 - április 18. 

 
2. Fontos dátumok  
 
Szeptember 

5.   Jelentkezési határnap az október-novemberi érettségi vizsgákra 
23. Jelentkezési határnap az OKTV-re 
30. Zene világnapja 

Október 
6.   Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben 
18. Gimnáziumi nyílt nap külsős 8. osztályosoknak 
21. Német előkészítő indul leendő gimnazistáknak 
      Október 23-i ünnepély 

November 
10-14. Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 
10. Márton-napi lampionos felvonulás 
21-25. Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák 
25. Kézműves délután 
30. DSD II írásbeli vizsga a 12. évfolyamosoknak 

December 
9. Jelentkezés a központi felvételire a 8. évfolyamosoknak 
12-16.   DSD II szóbeli vizsga a 12. évfolyamosoknak 
19. Karácsonyi műsorok 
21. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Január 
Szülői értekezlet egyedi rendben. 
13. Szalagavató ünnepély 
19. A magyarországi németek elűzetésének és elhurcolásának emléknapja 



21. Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosoknak. 
26. Pótló központi felvételi vizsga 

 
Február 

4. Svábbál 
15. Ált. isk. felvételi lapok továbbítása 
      A tavaszi érettségire és egyetemre/főiskolára jelentkezés határnapja 
20- márc.9.     8. évf.: Szóbeli felvételi vizsgák 
25. Felvételi vizsga a gimnáziumban 

Március 
DSD I írásbeli vizsga a 8. évf. számára 
2. Pótfelvételi vizsga a gimnáziumban 
14. Március 15-i ünnepély 
16-17. 8. évf.: A tanulói adatlapok módosításnak lehetősége 

Április 
11. Fogadóóra 
21. Koch Valéria nap 
26. 8. évf. kiértesítése a felvételről 

Május 
Szülői értekezlet egyedi rendben. 
4. 12. évf. utolsó tanítási nap 
6. 12. évf. ballagás 
5. német nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga 
8. magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga 
9. matematika írásbeli érettségi vizsga 
10. történelem írásbeli érettségi vizsga 
11. angol nyelv írásbeli érettségi vizsga 
12. német nyelv írásbeli érettségi vizsga 
17. idegen nyelvi mérés (angol) a 6. és 8. évfolyamokon 
24. kompetenciamérés a 6., 8. és 10. évfolyamokon  

Június 
8-15. emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 
14. DÖK nap 
15. 8. évf. ballagása  
19-30. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 
22. Gimnáziumi beiratkozás 

 
3. Félévi értesítő kiosztása 
 
2017. január 27. 
 
4. Tanévzáró, bizonyítványosztás 
 
2017. június 16. 17.00 
 
5. Napközi, menza és kollégiumi díj befizetése  
 
Helye: kollégiumi aula,  pénztár     
 
2016. Október hónapra         

Szeptember 19-én, hétfőn  7:00-12:00 óráig     

Szeptember 20-án, kedden 13:00-17:00 óráig     



Pótbefizetés: 

Szeptember 26-án, hétfőn  7:00-12:00 óráig 

2016. November hónapra 

Október 17-én, hétfőn   7:00-12:00 óráig 

Október 18-án, kedden  13:00-17:00 óráig 

Pótbefizetés: 

Október 24-én, hétfőn  7:00-12:00 óráig 

2016.  December hónapra 

November 21-én, hétfőn  7:00-12:00 óráig 

November 22-én, kedden            13:00-17:00 óráig 

Pótbefizetés:  

November 28-án, hétfőn  7:00-12:00 óráig 

2017.  Január hónapra 

December 12-én, hétfőn  7:00-12:00 óráig 

December 13-án, kedden  13:00-17:00 óráig 

Pótbefizetés: 

December19-én, hétfőn  7:00-12:00 óráig 

 
6. A hiányzások igazolása 
 
A tanuló betegségét a betegség első napján a szülő bejelenti az osztályfőnöknek vagy az iskola 
titkárságán. Beteg tanuló hiányzásáról a gyógyulás után 8 napon belül orvosi igazolást kell hozni! 
Rosszullét esetén tanára tudtával felkeresi az iskolaorvost vagy az ő távollétében a védőnőt, akiktől 
betegség esetén arra a napra kaphat igazolást. Ezután köteles felkeresni a háziorvost és a betegség további 
idejére tőle hoz igazolást.  
 
Napközbeni rosszullét esetén osztályfőnöktől és szaktanártól el kell kéretőzni. Önkényesen nem hagyható 
el az iskola.  Utólagosan igazolt, előre be nem jelentett távollét (pl. orvosi vizsgálat, tüdőszűrés, fogorvosi 
rendelés, családi és egyéni elfoglaltság stb.) igazolatlannak minősül. 
 
A tanuló számára a szülő egy tanévben 3-szor 1 napot igazolhat úgy, hogy előzetesen kikéri az 
osztályfőnöktől a gyermeket. Külföldi utazás esetén az igazgatóhoz kell kikérőt benyújtani, függetlenül az 
utazás hosszúságától.  
 
A szülőt az első óra igazolatlan hiányzás után írásban értesítjük és 10 óra igazolatlan mulasztás esetén a 
törvény értelmében értesítenünk kell a területileg illetékes kormányhivatalt. 
 
7. Egészségügyi ellátások rendje 
 
Ifjúságorvos: Dr. Kovács Ágnes 
Ifjúsági védőnő: Némethné Märcz Anikó  
 



Védőnői fogadóóra: hétfő 13.00-14.00 
 
Gyógytestnevelés vagy testnevelés alóli felmentés csak szakorvosi igazolással az iskolaorvos javaslatára 
adható. Az igazolásokat szeptember 15-ig kell benyújtani a védőnőnek. 
 
Fogorvosi szűrővizsgálat – évente két alkalommal kötelező – Fogorvos: Dr. Ludwig Marianna       
72/255-065 
 
8. Tehetséggondozás 
 
Szakkörök 
tantárgyi szakkörök 
 
Színjátszó csoportok 
irodalmi színpad (német és magyar) 
 
Kórusok 
német kórus (ált. isk., gimn.), kamarazenekar 
 
Tánccsoport 
alsós és felsős német tánccsoportok 
 
Sportolási lehetőségek 
sportolási lehetőséget tanórán kívül az iskolai sportegyesület (SKSE) biztosít 
 
Versenyek 
OÁTV, OKTV, egyéb országos, regionális, ill. helyi versenyek. 
 
Oktatott idegen nyelv: angol 
 
Ösztöndíj lehetőségek 
Goethe-Institut nyári tanfolyam (11. évf.) 
DAAD (érettségizőknek) 
 
9. Az iskola speciális kínálata 
 
Az iskola programjának szerves része a magyarországi német kultúra, a hagyományok megismerése, 
ápolása és a jelenkor német kulturális értékeinek közvetítése. 

Osztrák, német, dél-tiroli, dániai és erdélyi cserekapcsolataink révén kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
tanulóinknak és művészeti csoportjainknak tanulmányutakat szervezünk (Gnas, Essen, München, 
Oberhausen, Berchtesgaden, Wertheim, Bassano, Kovászna). 
 
A 12. osztályosok megszerzik a külföldön is elfogadott Sprachdiplom-ot, amely felsőfokú 
nyelvvizsgának felel meg. Az érettségi bizonyítvány az érettségi szintjétől függően német nyelvi felső-, 
közép-, ill. alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.  
 
Mozgássérült tanulókat is tudunk fogadni. 
 
Az iskola saját kollégiummal rendelkezik, a 9. évfolyam tanulóinak feltétel nélkül biztosítjuk a helyet. 
 
10. Megközelíthetőség, közlekedés 
 
Az iskola megközelíthető a távolsági buszpályaudvartól a 30-as, 103-as, 130-as  buszokkal  
(Vásárcsarnok) a  végállomásig  (Klinikák). 


