Eseménynaptár és feladatterv
Hónap
Szeptember

Nap
1. kedd

Időpont
800-815

Program, feladat
Évnyitó

815-900
915—1000

Osztályfőnöki órák
Tankönyvosztás

1015-1100
1115-1200

DÖK és DÖKO alakuló ülése: éves feladatok, munkaterv elemeinek megszavazása,
diákközgyűlés, diákigazgató-választás időpontja

800-1200

Jelentkezés az őszi érettségire
A + testnevelésre jelentkezők felmérése

2. szerda
7. hétfő

800-1200
12

A fakultációkra való jelentkezés véglegesítése
Kenguru matematikaverseny

11. péntek

1200-ig

DÖK munkatervének leadása

11. péntek
14. hétfő

Gólyatábor helyett gólyanap

925-940

18. péntek
21. hétfő
22. kedd
25. péntek
Október

Jelentkezés az őszi érettségire (határidő)

10. csütörtök

00

Iskolagyűlés (1-2-fő delegálttal): Technikai dolgozók és konyhások köszöntése a
takarítás világnapja alkalmából
Nevezés az országos tanulmányi versenyekre (határidő)
Jelentkezések leadása osztályozó vizsgára az őszi vizsgaidőszakra

1500
1730
1730
1000

Széchenyi emléknap, koszorúzás
Szülői értekezlet (online jelenléttel)
SZMK alakuló ülése, Iskolaszék tagok megválasztása
Magyar Diáksport Napja, témanap

29. kedd

Diákigazgató választás

1. csütörtök

Egész október hónapban: osztálydekoráció
A zene világnapja (Szünetekben élőzene, vagy nemzetek zenéiből válogatás)
Állatok világnapja, adománygyűjtés

5. hétfő
5-9.

6. kedd

1130
1200

9. péntek

A lelki egészség világnapja (vendég előadó)

12. hétfő
15. csütörtök

Fenntarthatósági témahét pótlása; faültetés
Az állatok világnapja: 12.A
Adománygyűjtés indítása a budaörsi állatmenhely részére (kutyatáp és takarók, pénz).
Az összegyűjtött adományok átadása egy későbbi látogatás során történik majd.
Ünnepély (osztályszintű) az aradi vértanúk emléknapja – osztályképviselők
koszorúzása az aulában
Koszorúzás az Emlékháznál
Az európai kultúra napja (Erasmus+ projekten belüli projekt-feladat)

14

30

Erasmus Day (élőkép az udvaron maszkban, tanítás után)

16. péntek

Az élelmezés, a kenyér világnapja - osztálykeretben

19-22.

Őszi vizsgaidőszak (különbözeti és osztályozó vizsgák)
Hulladékgyűjtés

19. hétfő

1500
1730

22. csütörtök

Bolyai mat. csapatverseny nevezési határidő
Fogadó óra
Megemlékezés – városi emlékhelyek felkeresése osztályonként megemlékezések,
koszorúzás
A háborús hősök sírjainak gondozása a Szépítő
Egyesülettel. (közösségi szolgálat)

22. csütörtök

Az ŐSZI SZÜNET előtti utolsó tanítási nap

23. péntek

Városi megemlékezés, koszorúzás diákokkal

október 26október 30.

5 sz. nap

ŐSZI SZÜNET

Hónap
November

Nap

Időpont

2. hétfő

Az ŐSZI SZÜNET utáni első tanítási nap
OKTV -történelem

4. szerda

OKTV informatika II. Kategória

2.-6.

Beiskolázás (személyes jelenléttel, vagy/és digitális
anyagok kiküldése) Tantermek, folyosók díszítése

7. szombat

Nyílt nap helyett: az iskola tanulmányi jellemzőinek, közösségi és ökoiskolai
tevékenységének bemutatása kisfilm formájában

9. hétfő

OKTV német nyelv

10. kedd

OKTV matematika

12. csütörtök

OKTV fizika

9-13. között

Figyelmeztetések a gyengén álló tanulóknak és szüleiknek

17. kedd

OKTV biológia

18. szerda

OKTV informatika I. Kategória

19. csütörtök

Ne gyújts rá!-nap - 9.Ny

16-20.

Pályaválasztási tanácsadás ofö-órákon

23. hétfő

1500

OKTV angol nyelv

25. szerda

OKTV spanyol nyelv

27. péntek

„Ne vásárolj semmit!”- nap –9.B

27-28.

részvétel a Kutatók Éjszakája eseményein

30. hétfő

1730
December

Program, feladat

OKTV Magyar irodalom
Fogadóóra, SZMK megbeszélés:pályaorientációs nap

4. péntek

Jelentkezések beérkezése a központi írásbeli felvételire (határidő)

4. péntek

Mikulás, jótékonysági sütivásár DÖK

9. szerda

A központi feladatlapok igénylése

12. szombat
Tanítás nélküli nap (dec. 24 csütörtök helyett)
(munkanap)
Pályaorientációs nap (osztályszinten)
14. hétfő-16.
Jelentkezések leadása osztályozó vizsgákra a félévi vizsgaidőszakra
szerda
nov. 30.-dec.18. adventi készülődés: jótékonysági akciókba való bekapcsolódás pl. Jótékonysági adománygyűjtés,
Cipősdoboz akció, Jótékonysági sütivásár;, „Újra gyertya”: használt gyertyák gyűjtése, majd gyertya öntés az adventi
készülődéshez kapcsolódóan.
18. péntek
A TÉLI SZÜNET előtti utolsó tanítási nap
Karácsonyi ünnepély - hangjáték/koncert (iskolai+Metodista templom) (2 tanóra,
1 of. óra)
december 21. január 3.
Január

7 sz. nap

TÉLI SZÜNET

4. hétfő

A TÉLI SZÜNET utáni első tanítási nap

7. csütörtök

Vizuális kultúra OKTV

8. péntek

25.-29.

Tájékoztató közzététele a honlapon az egységes írásbeli felvételi vizsgáról és a
felvételi eljárásról
Az első félév vége
A Magyar Kultúra Napja: Öko gondolatok gyűjtése a magyar kultúra napján
Egységes írásbeli felvételi (8.o)
Félévi vizsgaidőszak (különbözeti és osztályozó vizsgák)

26. kedd

Bizonyítványosztás/értékelés

22. péntek
23. szombat

1000-től

28. csütörtök

1400-tól

Pótló központi-írásbeli felvételi vizsgák

29. péntek

800-1600

Az írásbeli dolgozatok megtekintése, az értékelő lapok átadása

Hónap
Február

Nap
1. hétfő

Időpont
800-1600
1500
1730

Március

A központi írásbeli felvételi dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételek
fogadása, továbbítása, előtte lehetőség van szóbeli egyeztetésre a javító tanárokkal
Szülői értekezlet
SZMK

2. kedd

Vizes élőhelyek világnapja – 11.B – hóemberépítés

8. hétfő

Értesítések kiküldése a felvételi eredményekről (határidő)

8-12.

(farsangi időszak: jan. 06-február 16.)

15. hétfő

Érettségire jelentkezés (határidő)

19. péntek

A 8-osok jelentkezési lapjainak befogadása (határidő)

18.cs-19.p-22.h

Tanítás nélküli munkanapok

25. csütörtök

A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Osztályfőnöki órákon / rendhagyó történelem órán megemlékezés a kommunista
diktatúrák áldozatairól – Örök tél c. film

26. péntek

Szalagavató bál

1. hétfő

Iskolagyűlés
Az újrapapír napja: újrapapír préselése a Tájház segítségével az iskolában. 9.A
Papírmentes tanítás!

III.01-III.05.

Pénz7 – Pénzügyi témahét

5. péntek

Nemzetközi energiahatékonysági világnap – 10.A

9-12.

NSJG-napok

12. péntek

800

Megemlékezés, osztályok közötti vetélkedő
(diákönkormányzat napja)
interaktív, mozgalmas vetélkedő (tavalyi forgatókönyv)

15. hétfő

Tanítási szünet, Városi ünnepély, koszorúzás

16. kedd

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

17. szerda
19. péntek

00

17

A víz világnapja (március 22.) - 10.B
Öregdiák találkozó

22. hétfő

Meteorológiai világnap – 12.B

III.22.-26.

Digitális témahét

29. hétfő

1730

1-6.

Fogadóóra
A TAVASZI SZÜNET előtti utolsó tanítási nap

31. szerda
Április

Program, feladat

2 sz. nap

TAVASZI SZÜNET

7-8.

Tanítás nélküli munkanapok

9. péntek

TAVASZI SZÜNET utáni első tanítási nap Sportnap

12. hétfő

Az egészség napja – 11.A

14. szerda16. péntek

Tavaszi vizsgaidőszak (osztályozó vizsgák, próbaérettségi matematikából)

16. péntek

Megemlékezés a holocaust áldozatairól

22. csütörtök

A Föld napja – Öko-projektnap

19.-23.

Fenntarthatósági témahét

19-23.

Az érettségizők tájékoztatása az érettségi eljárásról
A 10. évfolyamosok és szüleik tájékoztatása a fakultációról, az érettségiről,
felvételiről
Jelentkezés a fakultációkra

Hónap

Nap

Időpont

26. hétfő

1730

Fogadóóra / faktos tájékoztató

29. csütörtök

de.

Bolondballagás

1400

A végzősök utolsó tanítási napja
Ballagás (4 tanóra órarend szerint, díszítés: virág-kölcsönzés)

30. péntek
Május

10. hétfő

Madarak és fák napja

3-20.

Írásbeli érettségi (középszint)+kisérettségi vizsgák

3. hétfő

13 00-tól

Magyar nyelv és irodalom
magyar és történelem kisérettségi a zeneiskolában
du. tanítás

4. kedd

900
1200-től

Matematika, matematika kisérettségi
du. tanítás

5. szerda

900
1200-től

Történelem, magyar és történelem kisérettségi
du. tanítás

6. csütörtök

900

Angol nyelv (du. tanítás, ha a létszám indokolja)

7. péntek

900.

Német nyelv

11. kedd

00

8 .
1400.

Kémia
Földrajz

13. csütörtök

800

Biológia
Kihelyezett biológia óra az állatkertben: 10. évfolyam

14. péntek

800

Informatika

900

00

18. kedd

8
1400

Fizika
Rajz és vizuális kultúra

20. csütörtök

800

Spanyol nyelv

24. hétfő

Pünkösd, tanítási szünet

26. szerda

OKM mérés, 10. évfolyam

28. péntek

A háborús hősök sírjainak gondozása a Szépítő
Egyesülettel. (közösségi szolgálat)

31. hétfő
Június

1730

Fogadó óra
Magyar Hősök Napja; koszorúzás

4. péntek

Nemzeti összetartozás emléknapja (kirándulás,
Határtalanul projektnap)
Városi ünnepség, koszorúzás

5. péntek

Környezetvédelmi Világnap

7. h-11. p.

Év végi vizsgaidőszak (csak kötelező ov.)

8. kedd

Ki a tanteremből nap; zöldpontgyűjtő verseny eredményhirdetése

11. péntek

Erkel nap; koszorúzás

14. hétfő

1330

18. péntek

Az éves munka osztályszintű értékelése, könyvtári könyvek leadása, javítóvizsgák
előírásainak ismertetése
Utolsó tanítási nap

15. kedd

800-1000

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás

14-25.

Szóbeli érettségi vizsgák (középszint)

16-17-18.

12.A

21-22-23.

12.B

24. csütörtök
Augusztus

Program, feladat

25. sz.-27. p.

830-1230

Beiratkozás (22-24.)
Nyári vizsgaidőszak

