Munkaterv
a 2017/18-as tanévre
Eseménynaptár
Időpont

Tevékenység, program

Felelős

2017. szeptember
augusztus 31.
1.
9.
16.
1-18.
18.

Első félév: szeptember 1 – január 26.
Gólyaprogram a 9. évfolyamnak
Első tanítási nap
Tanévköszöntő
Tágas tér fesztivál
Divatbemutató (Béke utcai Általános
Iskola)
Bemeneti mérések a 9. évfolyamon
(matematika, idegen nyelv, magyar nyelv
és irodalom, történelem)
Édes anyanyelvünk verseny megyei
döntője
Középiskolások divattervező pályázatának
kiírása
Iskolai házibajnokságok kiírása
Kossuth Zsuzsanna emlékév eseményei

2017. október
2-6.
6.
12.
17.
19.
25.
26.
20.
27.

Hangversenybérletek szervezése 9-13.
évfolyam
Javító szakmai írásbeli vizsga
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Idegen szavak versenye
17 óra: Szülői értekezlet (9.+12. évf.) és
fogadóóra
Implom József helyesírási verseny iskolai
fordulója
gólyaavató
8. osztályosok tanműhely-látogatása a
Munkaügyi Központ szervezésében
Divattervező pályázat meghirdetése az
általános iskolások számára
Október 23-i iskolai ünnepség
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Őszi szünet: október 30-tól november 3-ig

2018. november
6.
7.
7.
14.
16-17.
18.
22.
25.
28.

Őszi szünet utáni első tanítási nap
véradás 9:30 – 13 óráig
Iskolai versmondó verseny
Idegennyelvi szövegértési csapatverseny
Pályaválasztási napok
Családi pályaválasztási nap az Agórában
10 óra: Nyílt nap a 8. osztályosok számára
Szalagavató
Szép magyar beszéd – iskolai verseny
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Időpont
30.
30.

Tevékenység, program
Divattervező pályázat leadási határideje a
középiskolásoknak
Az év végi teljesítménymérés előkészítése
(Témakörök kihirdetése)

Felelős

2018. december
4.
5.

11-12.
13.
21.
21.
21.
22.

13:30 óra: AIDS vetélkedő
Receptfordító verseny
Mikulásnapi és karácsonyi műsorok az
egészségügyi intézményekben
Advent hétről hétre
Képzőművészeti kiállítás az aulában
10 óra Nyílt nap a 8. osztályosoknak
Iskolai karácsonyi ünnepség és a
középiskolás divattervező pályázat
eredményhirdetése
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Idősek napja
1. tanítás nélküli munkanap
Téli szünet: december 27-től január 2-ig

2018. január
3.
5.

8.
11.
15-17.
20.
22.
25.
26.
26.

29.

A téli szünet utáni első tanítási nap
8:00 óra: Hagyományos újévi gyaloglás
Osztályozó értekezlet a keresztféléves
képzésben
A tanulók edzettségi szintjének mérése
(2018.01.09-04.27.)
Országismereti vetélkedő latin nyelvből
10 óra: Nyílt nap a szakképzésre
jelentkezők számára
Félévi osztályozó vizsgák
10 óra: a 8. osztályosok központi írásbeli
felvételi vizsgája
A magyar kultúra napja
Félévi osztályozó értekezlet a nappali
tagozaton
Félévi osztályozó értekezlet az esti
tagozaton
Általános iskolások divattervező
pályázatának határideje
2. félév: január 29 – június 15.
Szakmai vizsga témáinak kihirdetése
(divat- és stílustervezők)

2018. február
2.
2.
6.

Félévi értesítő kiadása a tanulmányi
eredményekről
Félévi nevelési értekezlet
Országismereti vetélkedő angol és német
nyelvből
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Időpont
8.
15.
15.

19.

27-28.
25.
27.

Tevékenység, program
17 óra szülői értekezlet és fogadóóra
15 óra szakmai ankét
Jelentkezés az érettségi és a szakmai
vizsgákra
2. tanítás nélküli munkanap
Iskolanap, diáknap, egészségnap,
A magyar ápolók napja
Eredményhirdetés a divattervező
pályázaton általános iskolások számára,
kiállítás az aulában és divatbemutató
Felvételi elbeszélgetés a képző- és
iparművészeti ágazatra jelentkezők
számára
Megemlékezés a kommunizmus
áldozatairól
Édes anyanyelvünk verseny iskolai
fordulója
Az érettségi témakörök kihirdetése

Felelős

2018. március
5. ( 8 óra)
6. (8 óra)
7. (8 óra)
8. (8 óra)
9. (8óra)

9.
12.
13.
14.
20.
22.
22.
23.
26-27-28.

Próba érettségi vizsgák
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Történelem
Matematika
Szakmai ágazati érettségi
A szakközépiskola 9. évfolyamának
szintvizsgája
Felvételi elbeszélgetés a képző- és
iparművészeti ágazatra jelentkezők
számára PÓTNAP
Angol nyelvi verseny
A víz világnapja – iskolai vetélkedő
Március 15-i iskolai ünnepség
15 óra: Egészséges életmód verseny
általános iskolásoknak
A víz világnapja - városi vetélkedő
10 óra: Nyílt nap a szakképzésre
jelentkezők számára
A szünet előtti utolsó tanítási nap
3-4-5. tanítás nélküli munkanap
Tantestületi kirándulás

2018. április
4.
11.
9.
16.
19.
21.
23-24.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Költészet napja
Csillagászati vetélkedő
Megemlékezés a holocaust áldozatairól
A Föld napja
6. tanítás nélküli munkanap
pályaorientációs nap
Osztályozó vizsgák végzősöknek
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Időpont

Tevékenység, program
Szerenád

Felelős

2018. május
2.
3.
3.

3.

4.
7-től
10.
14-től

21.
22.

28.

23.

Osztályozó értekezlet a nappali tagozat
számára
Osztályozó értekezlet az esti tagozat
számára
utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon
érettségi portfolió beadási határideje a 12.
évfolyamon
vizsgaremek és szakmai dokumentáció
leadása divat- és stílustervezőknek a 13.
évfolyamon
ballagás
Írásbeli érettségi vizsgák
13.30 óra Ápolók világnapja
Szakmai írásbeli vizsgák
7. tanítás nélküli munkanap
Állásbörze
Pünkösd – munkaszüneti nap
Teljesítménymérés 11. évfolyam
(matematika)
Év végi teljesítménymérés 9., 10. és 11.
évfolyamokon
8. tanítás nélküli munkanap a
szakgimnáziumban (a
szakközépiskolásoknak (1/9.f, 2/10.f)
tanítás)
Alapkészségek és képességek mérése
a 10. évfolyamnak

2018. június
4.
4-6.
9.
12.
13-14.
15.
15.
18-20.
20-22.
21.
23.
28. (8 óra)

Nemzeti összetartozás napja (június 4.)
Osztályozó vizsgák
Utolsó tanítási nap az esti tagozaton
Év végi osztályozó értekezlet
osztálykirándulások
Utolsó tanítási nap
Tanévzáró ünnepély 8 óra
A 12.a osztály szóbeli érettségi vizsgája
A 12.b osztály szóbeli érettségi vizsgája
Beiratkozás a 8. osztályosok számára
10 óra: Oklevélosztó ünnepség a
szakképzésben végzettek számára
Tanévzáró értekezlet
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