
Hagyományok 
 
Az iskola feladatai közé tartozik, hogy a tanulókkal megismertesse a Magyar 
Köztársaság állami ünnepeit, a hozzájuk kötődő történelmi eseményekkel együtt. A 
Magyar Köztársaság állami ünnepei március 15., augusztus 20., október 23. közül 
augusztus 20-át nem ünnepeljük iskolai keretek között. 
 
Minden tanévben kiemelünk egy ünnepet, amelyet a munkatervben rögzítünk. 
 
1. A nemzeti ünnepek előtt egy munkanappal az iskola épületét a Magyar 
Köztársaság lobogójával és a városzászlóval díszítjük fel, az osztálytermek 
dekorációit az ünnephez méltóvá tesszük. Az ünnephez tartozó történelmi 
események felidézésére a történelem munkaközösség - a könyvtár előtti folyosón 
kihelyezett vitrinben bemutatott – archív, képes megemlékezését tekinthetik meg a 
tanulók. 
 
2. Szorgalmi időben a nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában, 
iskolai vagy osztálykeretekben emlékezünk meg az eseményekről.  
A megemlékezés módja:  
- Október 23: iskolai keretek között tartunk megemlékezést, a 10. évfolyamosok 
készülnek fel. 
- Március 15: a 10. évfolyam műsorát a tornateremben tekintik meg az iskola tanulói 
és tanárai. 
 
3. Március 15. évfordulóján a 10. évfolyam megemlékezést tart Jubál Károly vértanú 
emléktáblájánál, a városi megemlékezések részeként. A 7. osztályosok az iskolai 
Petőfi szobornál koszorúznak. 
 
4. Az állami ünnepeken kívül megemlékezést tartunk még az iskolarádión keresztül 
szeptember 29-ről, október 6-ról, a kommunista diktatúra áldozatairól, a holocaustról, 
megemlékezést tartunk a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján, a 
Nemzeti Összetartozás napján, valamint megemlékezünk a magyar történelem 
fontos történelmi eseményeiről. A Zenei Világnapon, Anyák napján, a Magyar 
Kultúra, a Magyar nyelv- és a Költészet napján szintén tartunk megemlékezést. 
Megünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot, amikor iskolánk férfi dolgozói és fiú tanulói 
köszöntik a nőket. A diákönkormányzat szervezésében pedagógus napi köszöntésre 
is sor kerül. 
 
5. Ünnepeink sorában különös hangsúlyt kap a végzősök által szervezett Gólyanap 
és ősszel az avatás, a szalagavató, a ballagás, valamint a Karácsony. Bár a 
Karácsony családi ünnep, de az ünnep hangulatából az iskolába is megpróbálunk 
egy keveset behozni. A Karácsony előtti időszakban Adventi Gyertyagyújtásokra 
kerül sor. 
A téli szünet előtti héten Karácsonyi hangversenyt szervezünk, ahol tanítványaink 
lépnek fel. A programra meghívjuk a szülőket is. 
A diákönkormányzat a téli szünet előtti utolsó héten az aulában karácsonyfát állít és 
díszít fel. A téli szünet előtti utolsó tanítási napon iskolai- és osztálykeretekben kerül 
sor bensőséges hangulatú karácsonyi ünnepségre. 
 
 



 
Az iskola egészét átfogó, a diákélethez kapcsolódó hagyományok 
(A tanévek ismétlődő rendezvényei) 
 
1. Iskolánk fontosnak tartja, hogy a 6. és a 8. osztályos tanulók és szüleik 
megismerkedhessenek leendő iskolájukkal, mielőtt döntenének továbbtanulásukról. 
Ezért miden évben novemberben Nyílt Napokat tartunk, ahol tájékoztatjuk az 
általános iskolák 6. és 8. osztályos tanulóit és az érdeklődőket a Tóparti Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnázium beiskolázási terveiről, lehetőségeiről. Ezen kívül 
tanáraink igény szerint részt vesznek az általános iskolák pályaválasztási szülői 
értekezletein is. A nyílt napok előtt tanulóink lehetőség szerint felkeresik volt 
általános iskolájukat, és a 8. osztályosok osztályfőnöki óráin mutatják be iskolánkat, 
részt vesznek a ’toborzó’ munkában, elviszik az elkészített szórólapokat. 
 
2. Tanévkezdéskor az iskolavezetés szervezésében a 7. és a kezdő 9. évfolyam 
köszöntésére, valamint az osztályfőnökök bemutatására tanévnyitó ünnepélyen kerül 
sor. A 2014/2015-ös tanév jubileumi év volt iskolánkban, ezért az első tanítási napon 
tanévnyitó ünnepséget tartottunk. Azóta az ünnepélyes tanévnyitó hagyománnyá 
vált. 
 
3. Szülői értekezleteket és az azt követő fogadóórákat évente három alkalommal 
szervezzük meg. Az elsőt a tanévkezdéskor, a másodikat az első félév zárása után, 
míg a harmadikat a tavasszal. A szülőkkel való kapcsolattartásra iskolánk nagy 
gondot fordít. A kezdő évfolyamon szeptember elején, a 10. évfolyamon március 
végén is tartunk szülői értekezletet. Rendkívüli szülői értekezletet is tartunk szükség 
esetén. 
A szülőkkel közös programot szervezünk februárban: a nagyon népszerű Szülők-
Nevelők Bálja már hagyománnyá vált. 
 
4. Szeptemberben megkezdi munkáját az iskolai diákbizottság és az osztály 
diákbizottságok, öntevékeny diákkörök, diáksportkörök. 
 
5. A diákok szórakozásának megszervezésére iskolai keretekben is sor kerül. A 
diákönkormányzat saját munkatervének megfelelően évente több alkalommal 
szervez közösségfejlesztő diákrendezvényt, amelyeknek megújítására törekszik. Év 
végén diákközgyűlésen értékelik a tanévben elvégzett feladatokat. 
 
6. A már kialakult hagyományok szerint megszervezzük a Mikulást, a Valentin 
naphoz kapcsolódó programokat, a Halloweent és a német farsangot. Új 
kezdeményezés az iskolai diákbál, a magyar farsang, a Karácsonyi hangolódás. 
 
7. Minden tanévben lehetőséget adunk a 7. és a kezdő 9. évfolyam tanulói számára 
a bemutatkozásra. A kétnapos rendezvénysorozat programjait az IDB szervezi, ahol 
ügyességi és sportfeladatok megoldására és az osztályok bemutatkozó műsorára 
kerül sor. A program végén az iskolai jelvény feltűzése jelképezi a tanulók iskolához 
való tartozását. 
 
8. Iskolánkban a művészeti képzés és nevelés hangsúlyozott szerepet kap. Ezért 
hagyományosan a leendő kilencedikes művészetis tanulók felvételi alkalmassági 
vizsgájának alkalmából kerül sor iskolánk aulájában a képzőművészeti 



szakgimnáziumi osztályok tanulóinak kiállítására. A kiállítás évről évre gazdagabb, 
sokszínűbb, egyre több látogatót vonz a városból is. 
 
9. Ősszel rendezzük a végzős, érettségiző tanulók szalagavatóját. A szalagok 
feltűzése után a végzős, érettségiző tanulók műsort adnak társaiknak, szüleiknek, 
tanáraiknak. Utána közös kötetlen programmal zárjuk az estet. 
 
10. Rendszerint a tavaszi szünetet megelőzően kerül sor a Tópartis Hétre, melynek 
délutánjai jó alkalmat kínálnak versenyek, vetélkedők előadások tartására. A 
programot teljes egészében a diákok szervezik, a rendezvényekre való felkészülés 
jól kiegészíti és színesíti nevelőmunkánkat. Itt alkalom nyílik arra is, hogy meghívott 
előadókkal, híres emberekkel közvetlenül is találkozhassanak a diákok. 
A diákigazgató választást a 2017/2018-as tanévtől már az első félévben 
megszervezzük. 
A színes és gazdag programok kiváló lehetőséget biztosítanak a tanulók közösségi-
társadalmi tudatának fejlesztésére, gyakorolják az emberi érintkezési formákat, a 
művelt és kulturált viselkedést. 
 
11. A Fejér Megyei Diáknapok rendezvényein magas létszámmal és rendkívül 
sikeresen szerepelnek diákjaink. A minden második évben Székesfehérváron 
megrendezésre kerülő programokban az iskola helyi adottságai miatt tanulóink aktív 
szervezőként és lebonyolítóként is szerepelnek. 
 
12. A végzős, érettségiző tanulók ballagásán az iskola minden diákja, dolgozója részt 
vesz. A ballagás megrendezését a felkért osztályok tanulói vállalják, de a 
lebonyolításban és szervezésben a többi osztály tanulói is segítenek. 
 
13. A tanév végének eseményei között a legnagyobb érdeklődésre a város 
középiskolái között meghirdetett tutajverseny tarthat számot. A résztvevő csapatok 
és tutajok növekvőszáma mutatja a játékos verseny sikerességét. 
 
14. Az utolsó tanítási napon After Partyt szervezünk, amelyen az osztályok 
főzhetnek, sportversenyeken vehetnek részt, felléphetnek műsorszámaikkal, illetve 
kreatív foglalkozáson emléktárgyakat készíthetnek. 
 
15. A tanévzáró ünnepélyre iskolai keretek között kerül sor. Előtte a Tehetséges 
Tópartis Tanulókért Alapítvány díjait adjuk át.  
 
16. A tanév egészét átfogja a ’Négy évszak, négy túra’ program, amelynek keretében 
az érdeklődő tanulók, szülők, tanárok kiránduláson vesznek részt. 
 
17. Minden tanévben kétszer megszervezzük a szelektív hulladékgyűjtést. 
 
18. Iskolánk jó kapcsolatot tart fenn Székesfehérvár testvérvárosaival, illetve annak 
iskoláival. Ezek közül is kiemelkedik SchwabischGmündből, és az angol Chorleyból, 
valamint Kápártaljáról egy-egy iskola. A Határtalanul pályázat újabb kapcsolatok 
kialakítására ad lehetőséget. 
 
19. Az iskolai énekkar szerdánként próbál, az iskolai rendezvényeket színesítik 
fellépéseikkel. 



 
20. A diákok kezdeményezésére, és teljesen az ő szervezésükben működik 
iskolánkban az iskolarádió és az online iskolaújság. 
 
21. Az intézmény művészeti szakgimnáziumi tanulók munkájából színvonalas mini 
bemutatkozó album készült. Az album nagy érdeklődésre tartott számot, így 
megerősített bennünket abban, hogy lehetőségeink függvényében folytatni kell ezt a 
munkát, mert így lehetővé válik a legjobban sikerült alkotások bemutatása. 
 
22. Az iskola támogatja az osztályok osztályközösségé szerveződését. Ezekben 
fontos szerepük van az osztályok által megszervezett programoknak, túráknak 
(melyek szervezésébe bevonjuk a szülőket), múzeumlátogatásoknak, versenyeknek. 
Mindezek fejlesztik a tanulók érzelmi életét, segítik a társas kapcsolatok kialakulását. 
 
23. Iskolánk tanulói igen nagy számmal vesznek részt a különböző tanulmányi-
művészeti- és sportversenyeken, melyek lehetőséget biztosítanak a szabadidő 
hasznos eltöltésére, egy-egy területen szakmai ismereteik szélesítésére, bővítésére. 
Így diákjaink hozzászoknak a megmérettetéshez és általános műveltségük is 
gyarapszik. 
 
24. A tanítás nélküli munkanapokon megszervezzük a tematikus napokat. Egy-egy 
témakörhöz kapcsolódó Projektnapot tartunk, a művészeti tagozat szakmai napját 
színvonalas eseményekkel, kiállítások látogatásával szervezzük meg. A 2017/2018-
as tanévtől megszervezzük a Pályaorientációs napot, amely sok felsőoktatási- és 
más intézménnyel, szervezettel, vállalattal történő kapcsolat kialakítására ad 
lehetőséget. 
 
25. Aktívan bekacsolódunk Székesfehérvár kulturális életébe. A Diákszínpad részt 
vesz az Atlantisz programban. Szavalóink szerepelnek, művészeti szakgimnazista 
tanulóink bemutatják alkotásaikat a városi rendezvényeken. A város által 
meghirdetett versenyekre benevezzük tanítványainkat. 
 
26. A már hagyománnyá vált események, rendezvények programjait folyamatosan 
megújítjuk a partnereink igényeihez igazodva. 


