Eseménynaptár 2022/2023
Hónap

Nap

Időpont

Augusztus

26. péntek

800-1400

Javító vizsgák

Szeptember

1. csütörtök

800-830
830-900
915—1000
1015-1100
1115-1200

Évnyitó
Osztályfőnöki órák
Az első nap feladatai (lista alapján) Tankönyvosztás az
ismertetett beosztás szerint

800-1200
9. – 11.
5. hétfő
9. péntek

800-1200
1200-ig

12-16.
12. hétfő

9.25-9.40
nagyszünet
1730
1830

16. péntek

Október

19. hétfő
21. szerda

1000

23. péntek
26-30.
30. péntek
3. hétfő

900-1300
920-940

4. kedd

1730
920-940

6. csütörtök
7. péntek
Szept 30-okt.
10.
10-14.

1130
1230

Program, feladat

Osztályfőnöki óra (kilencedikesek)
DÖK alakuló ülése: éves feladatok, munkaterv elemeinek
megszavazása, diákközgyűlés javasolt időpontja,
diákigazgató-választás javasolt időpontja
Jelentkezés az őszi érettségire
Gólyatábor (Öko-tábor Velencén)
Jelentkezés az őszi érettségire (határidő)
DÖK munkaterv, működési szabályzat leadása
A fakultációkra való jelentkezés véglegesítése
Nevezések összegyűjtése az országos tanulmányi
versenyekre OKTV (a héten)
Iskolagyűlés: Technikai dolgozók köszöntése a Takarítási
világnapja alkalmából (szeptember 20.)
Szülői értekezlet
SZMK alakuló ülése, Iskolaszék tagok megválasztása
Nevezés az országos tanulmányi versenyekre (határidő)
Jelentkezések leadása osztályozó vizsgára az őszi
vizsgaidőszakra
Diákolimpiai nevezések
Széchenyi emléknap, koszorúzás
Könyvrandi (könyvajánló program)
MEDVE matek nevezési határidő
Nemzeti Emlékhelyek Program
Savaria és Horváth Mihály történelem verseny
Magyar Diáksport Napja, iskolai sportnap
Élményzenélés az aulában: népek zenéi – zene világnapja
alkalmából
Fogadóóra
Élményzenélés az aulában – zene világnapja alkalmából
OKÖ-jeles nap – osztályvállalás – 12.A Adománygyűjtés
indítása a budaörsi állatmenhely részére (kutyatáp és
takarók, pénz)
Ünnepély- az aradi vértanúk emléknapja
Koszorúzás az Emlékháznál
Diákigazgató választás
Erasmus+ 2020 KA229 Érzelmi intelligencia fejlesztése –
kiutazás Olaszországba
Tantermek, folyosók díszítése, virágosítás
„Az év fája Budakeszin” pályázat meghirdetése, szavazás
kiírása (+ budakeszi iskolák, zöld szervezetek, szülők,
tájház)

14. péntek

OKÖ-jeles nap – osztályvállalás – 9.B
A kenyér világnapja (október 16.)
Nyíltnap és Erasmus Day
(intézményvezetői tájékoztató, teaházak 2 teremben :
tanórán kívüli iskolai tevékenységek bemutatása – pl. DÖK,
Erasmus+, öko-iskolai programok, utazások)
Őszi vizsgaidőszak (különbözeti és osztályozó vizsgák)
Hulladékgyűjtés
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójáról
Bólyai Matematika Csapatverseny nevezési határidő
Az ŐSZI SZÜNET előtti utolsó tanítási nap
Városi megemlékezés, koszorúzás diákokkal

15. szombat

17-21.
21. péntek

28. péntek

November

Október
hónap
folyamán

Osztály- és iskolaszépítés
Felvételi tájékoztató aktualizálása
Nyílt nap előkészítése
Szalagavatói előkészületek
Egynapos gyalogtúra
Bemeneti mérések: szept 26-nov.30.
Erasmus+ projektek platformjának frissítése, diákok regisztrálása
Beszámolók, prezentációk Erasmus+ projektről

november 2november 4.
okt. 30-nov.6
7. hétfő

3 sz. nap

14-18.
19. szombat
November
hónap
folyamán

December

3. péntek
6. kedd
10. szombat
12-14.
21. szerda

December
hónap
folyamán

ŐSZI SZÜNET

Erasmus+:– Szakmai látogatás; mobilitás Törökország
Az ŐSZI SZÜNET utáni első tanítási nap
1730
Fogadóóra
Pályaválasztási tanácsadás ofö-órákon
Szalagavató
Teremfoci diákolimpia kiírástól függően
Röplabda osztályok közötti kupa
Fotópályázat meghirdetése
Bemeneti mérések: 10. évfolyam
OKTV iskolai fordulói (nov.15-dec.8.)
Adventi kirándulás Bécsbe
Jótékonysági sütivásár DÖK
Mikulás
Házi pályázat hirdetése a magyar kultúra napjára,
Pályaorientációs nap
Jelentkezések leadása osztályozó vizsgákra a téli
vizsgaidőszakra
A TÉLI SZÜNET előtti utolsó tanítási nap
00
11 -től
Karácsonyi ünnepély (iskolai+ idősek otthona) (2 tanóra,
1 of. óra)
OKTV iskolai fordulói (nov.15-dec.8.)
Savaria Történelemverseny megyei fordulója
Adventi készülődés: jótékonysági akciókba való bekapcsolódás pl.
Jótékonysági adománygyűjtés, Cipősdoboz akció, Jótékonysági sütivásár
Amatőr röplabda diákolimpia kiírástól függően
Felhívás az Erasmus nemzetközi, tanári továbbképzésekre

Január

december 22 - 7 sz. nap
január 2.
3. kedd
20. péntek

21. szombat
1000-től
23.-27.
24. kedd

Február

TÉLI SZÜNET
A TÉLI SZÜNET utáni első tanítási nap
Az első félév vége
A magyar kultúra napja: fotópályázat
eredményhirdetése
Az általános felvételi eljárás kezdete
Egységes írásbeli felvételi (8.o)
Félévi vizsgaidőszak (különbözeti és osztályozó vizsgák)
Értesítés a félévi eredményekről/
Bizonyítványosztás/értékelés
Pótló központi-írásbeli felvételi vizsgák
Az írásbeli dolgozatok megtekintése, az értékelő lapok
átadása
A központi írásbeli felvételi dolgozatok javításával
kapcsolatos észrevételek fogadása, továbbítása.

26. csütörtök
27. péntek

1400-tól
800-1600

30. hétfő

800-1600

Január hónap
folyamán

Tablókészítés
Osztályfényképezés
Erasmus+ tanári továbbképzésekre a pályázat összeállítása
OKÖ-jeles nap – osztályvállalás – 12.B

2. csütörtök

Vizes élőhelyek világnapja (február 2.)
3. péntek

6. hétfő

11. szombat

15. szerda
16.-17
17. péntek
24. péntek

Február
hónap
folyamán
Március

3. péntek
03.06-03.10.
6.hétfő

A havi programok meghívóinak megszerkesztése,
elküldése. Előző hónap eseményei, várható programok cikk
a Hírmondóba
Értesítések kiküldése az írásbeli felvételi eredményekről
(határidő)
1500
Félévzáró értékelő értekezlet
30
17
Szülői értekezlet
1830
SZMK
Alapítványi bál
(farsangi időszak: jan. 06-március 2.)
Erasmus+
Érettségire jelentkezés (határidő)
Tanítás nélküli munkanap: szakmai nap
Tanítás nélküli munkanapok
Pályázatösszeállítás diáknapok szervezése
A 8-osok jelentkezési lapjainak befogadása (határidő)
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Osztályfőnöki órákon/történelem órán megemlékezés a
kommunista diktatúra áldozatairól
Erasmus+ tanári pályázatok beadása, partneriskolai pályázat
összeállítása
diáknapok szervezése
Dalfordító pályázat
Pénz7 – Pénzügyi témahét
pénznemek története, prezentációk
OKÖ-jeles nap – osztályvállalás – 9.A
Nemzetközi energiahatékonysági nap

1430
1730
10.péntek
10-14.
14 kedd

Tavaszi nevelési értekezlet
Fogadóóra
Öregdiák találkozó
NSJG-napok
osztályok közötti vetélkedő (diákönkormányzat napja)-

1.

14. kedd

800

15. szerda
16. csütörtök

03.27.-03.31.

Az iskolába jelentkező 8-adikos tanulók felvételi
jegyzékének nyilvánosságra hozása (honlapon)
Jelentkezések leadása osztályozó vizsgára a tavaszi
vizsgaidőszakra
Digitális témahét

22. szerda

OKÖ-jeles nap – osztályvállalás – 11.A
A víz világnapja (március 22.)

20-22.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége

27. hétfő
Március
hónap
folyamán

Április

1000

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcról
Tanítási szünet
Városi ünnepély, koszorúzás
KENGURU Matematikaverseny iskolai fordulója

3.hétfő
4.kedd
5. szerda
3-5.
6-11.
12-13.

14. péntek
17. hétfő
18. kedd
19. szerda21. péntek
8. péntek
12. kedd
6-8-

A Hivatal kiküldi a hozzánk jelentkezett tanulók névsorát.
(ABC sorrendben)
Kimeneti mérések: 9-11. évfolyam; március 6-június 9.
Diáknapok, öregdiák találkozó, városi versmondó verseny szervezése
Természetjáró gyalogtúra
Mezei futóverseny
Faktos tájékoztató összeállítása
1500
Munkaértekezlet
1730
Fogadóóra / faktos tájékoztató 10. évfolyam
00
15
Városi versünnep – Élő városi versmondó verseny
A TAVASZI SZÜNET előtti utolsó tanítási nap
Próbaérettségi (matematika)
2 sz. nap
TAVASZI SZÜNET
Tanítás nélküli munkanapok (faktos tájékoztatók,
érettségi tájékoztatók kidolgozása, fenntarthatóság témahét
programjai)
Szabadnap/ledolgozott munkanap (december 10-)
TAVASZI SZÜNET utáni első tanítási nap
Öko-jeles nap – osztályvállalás – 9NyB Műemlékvédelmi
világnap (április 18.)
Tavaszi vizsgaidőszak osztályozó vizsgák az előrehozott
érettségire jelentkezők számára
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
A kiegészített felvételi jegyzék alapján kialakított ideiglenes
felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak (KIFIR)
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja (ofő
óra) – április 16.

21. péntek
04.24 – 04.28.
24-28.

29. péntek

Április hónap
folyamán

Május

A Hivatal megküldi a végleges, egyeztetett felvételi
jegyzéket
Fenntarthatósági témahét
Az érettségizők tájékoztatása az érettségi eljárásról
A 10. évfolyamosok és szüleik tájékoztatása a fakultációról,
az érettségiről, felvételiről
Jelentkezés a fakultációkra
Értesítések átadása / kiküldése a felvételről vagy az
elutasításról az ált. iskoláknak, és a jelentkezőknek.
(határidő)
Jelentkezés fakultációra (határidő)
Ballagás szervezése
Természetjáró gyalogtúra
Ráckevei-Duna kenutúra
Kimeneti mérések: 9-11. évfolyam; március 6-június 9.
Tanév végi teendők és adminisztráció a 12. évfolyamon
(Jutalomkönyvek beszerzése, magatartás-szorgalom értékelése, közösségi
szolgálat lezárása, dokumentumok-digitális napló, törzskönyv - kitöltése,
bizonyítványok kiállítása)
Erasmus+ diáktalálkozó, Törökország, Sarkisla

4.csütörtök
5.péntek

1500

5-26.
8. hétfő

900

9. kedd

14 00-tól
900

10. szerda

1300-től
900

11. csütörtök

1300-től
900

12. péntek
15. hétfő

900.
800.

16. kedd
18. csütörtök

800.
80
1400.0

19-20.
23. kedd
24. szerda

800
1400

Bolondballagás
A végzősök utolsó tanítási napja
Ballagás (5 tanóra órarend szerint, díszítés: virágkölcsönzés)
Írásbeli érettségi (középszint)+kisérettségi vizsgák
Magyar nyelv és irodalom
magyar és történelem kisérettségi
du. tanítás
Matematika
magyar és történelem kisérettségi
matematika kisérettségi
du. tanítás
Történelem
magyar és történelem kisérettségi
du. tanítás
Angol nyelv (du. tanítás, ha a létszám indokolja)
magyar és történelem kisérettségi
Német nyelv
Informatika
Öko-jeles nap – osztályvállalás – 10.B
Nemzetközi klímaváltozási akciónap (május 15.)
Biológia
Kémia
Földrajz
MEDVE Matek Csapatverseny (Gellért-hegy)
Fizika
Vizuális kultúra
Öko-jeles nap – osztályvállalás 11.B
Az Európai nemzeti parkok napja (május 24.)

25. csütörtök

Június

26. péntek
29. hétfő
Május hónap
folyamán
1-9.
2. péntek
4. vasárnap
5.-9. 5.
9. péntek
14. szerda

800
1400

Spanyol nyelv
Mozgókép és médiaismeret, dráma
(május 29.) Magyar Hősök Napja; koszorúzás
Pünkösd, tanítási szünet
Írásbeli érettségi vizsgák szervezése, lebonyolítása
Kimeneti mérések: 9-11. évfolyam; március 6-június 9.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Nemzeti összetartozás emléknapja (június 4.)
Városi ünnepség, koszorúzás
Év végi vizsgaidőszak (csak kötelező ov.)
Öko-jeles nap – osztályvállalás 9NYA
Természetvédelmi világnap (június 5.)
Erkel nap; koszorúzás
Öko-projektnap - terménynap

15. csütörtök

Augusztus

21. szerda
19-30.
19-21.
21-24.
23. péntek

800-900

22-26.

800

830-1230

Utolsó tanítási nap
Interaktív társasjátékok, versenyek és sport
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
Szóbeli érettségi vizsgák (középszint)
12.A
12.B
Beiratkozás
Nyári kenutúra: Leányfalu – Mohács Duna kenutúra
Nyári vizsgaidőszak (javító és osztályozó vizsgák)

