
BALLAGÁS 
 

Az ünnepély előkészítése 

 

 A 12. osztályok termeinek díszítése (9 óráig végezni kell vele!): 

 a 9.A osztály díszíti a 12.A osztály termét, 

 a 9.B osztály díszíti a 12.B osztály termét, 

 a 9.C osztály díszíti a 12.C osztály termét, 

 a 9.D osztály díszíti a 12.D osztály termét. 

 

A 10.A és B osztály tanulói az iskolában és az ünnepély színhelyén segítenek a rendezői és 

technikai munkákban, illetve a ballagó osztályok vezetésében. Az ünnepséget az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Kar (Egyetem tér 1-3.) dísztermében tartjuk. 

A 10.C  osztály tanulói díszítik a tanári szobát, a 10.D osztály tanulói pedig az iskola bejáratát. 

A tanári szoba és a bejárat díszítését legkésőbb 9.00-ig be kell fejezni. 

A fentieken kívül minden osztály feldíszíti a saját tantermét legkésőbb 9.30-ra. 

Az iskola ajándékát a 11.A,B,C,D osztályok tanulói készítik elő és adják át a 12.A,B,C,D 

osztályok tanulóinak. 

 

Kérem a ballagók osztályfőnökeit, hogy a ballagást megelőzően gyakorolják a ballagási énekeket. 

 

A ballagási ünnepély rendje 

 

A 7-11. osztályok tanulói 9.30-kor foglaljanak helyet osztálytermeikben. 

 

 9.45-kor a tizenkettedik osztályok tanulóit osztálytermeikben felkeresik a 11.A,B,C,D osztályok 

tanulói az osztályfőnökük vezetésével, átadják a búcsúzó tanulóknak a tarisznyákat, majd visszatérnek 

osztálytermeikbe. 

 

 A 7-11. osztályok tanulói saját osztálytermeikben fogadják a ballagókat. 

 

 A 12. osztályok 10 órakor indulnak osztálytermeikből és a kijelölt útvonalon végigmennek az 

iskola épületén, majd átvonulnak az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (Egyetem tér 1-3.) dísztermébe. 

 

A ballagás iskolai ünnepélyén a részvétel minden tanuló és tanár számára kötelező. 

A ballagás napján mindenki az ünnepélyhez méltó alkalmi ruhában jelenjen meg! 

 

A díszteremben rendezendő ünnepélyen a 7-11. osztályok tanulói kötelezően nem vesznek részt, de az 

érdeklődő diákok természetesen ott lehetnek. 

A ballagóknak az adott emeletről történő elvonulása után az alsóbb évesek, miután saját tantermeiket 

rendbe tették (leszedték és zsákba gyűjtötték a virágokat és visszarendezték a padokat és székeket), a 

Cukor utcai kapukon keresztül hagyhatják el az iskola épületét. A végzősök termeit a takarítók teszik 

rendbe. 

 



Az ünnepség „szereplői”: 

 
Kérek minden érintett osztályfőnököt, hogy a közreműködők neveit juttassa el hozzám legkésőbb április 

19-én (szerdán)! (Remélem, sikerült egyértelműen leírnom, melyik osztályból kire van szükség.) 

 

az osztályok felvezetői:  Mindegyik tizenkettedikes osztály válasszon felvezetőt!  

a Jogi Karon segít:  4-4 fő a 10.A, B osztályból 

12-es búcsúbeszéd:  egyeztetés alatt  

11-es búcsúbeszéd:  egyeztetés alatt 

szalag kötése a zászlóra: mindegyik végzős osztályból 1-1 lány   

zászlóátadók:   egyeztetés alatt (de vélhetően a tavalyi átvevők) 

zászlóátvevők: egyeztetés alatt (nyilván 11. évf.) 

konferanszié: egyeztetés alatt (11. évfolyamról) 

 

 

FONTOS! 

Április 24-én (hétfőn) 14.00-kor jelentkezzen nálam az irodában minden 

közreműködő, hogy részletesen megbeszéljük a teendőiket!  
 

 

A végzős osztályfőnökök Erikától megkapják a ballagási ünnepség helyszínére szóló belépőjegyeket 

április 21-én (pénteken). (Ballagó diákonként 2-2 darabot, amelyek a Díszterembe illetve a szomszédos 

előadóterembe szólnak.) 

 

A ballagási tarisznyák hétfőtől (április 3.) folyamatosan átvehetők a titkárságon. („Belevaló”: pogácsa, 

egy rövid idézet, kép az iskoláról – Erika adja - , egyforintos, só ízlés szerint)  

 

A ballagási meghívókat szintén a titkárságon lehet majd átvenni, Czédulás Kati értesíti az 

osztályfőnököket, hogy pontosan mikortól. Személyenként 10 darabot rendeltünk, amelyeket az ofő 

egyben vesz át Erikától. Ez a mennyiség eddig még mindig elegendőnek bizonyult, egy-egy osztályon 

belül a gyerekek át tudnak adni belőle a szükségleteknek megfelelően. 

 

 

 

Köszönöm az együttműködést, CZK-nak pedig a segítséget a szervezésben: Györgyi 

 

        

 
 


