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Felhasználható
tanításmentes napok
száma: 8 nap)

TERVEZET!!!

A tanév első napja:
Utolsó tanítási nap:
Dátum
Augusztus 17. (hétfő)
Augusztus 24. (kedd)
Augusztus 25. (kedd)

2019. szeptember 1. (kedd)
2020. június 15. (kedd) (tanítási napok száma: 178 nap)
Időpont
10:00-tól
10:00-tól
8:00-tól
12:00-tól

Esemény
2018.

Felelős

Alakuló értekezlet
Javító/pótló vizsgák (írásbeli)
Javító/pótló vizsgák (szóbeli)
Egyeztető konferencia

15:00-17:00 Beiratkozás a felnőttoktatásra (szakmai képzésre)

9:00

(hetek száma: 36 hét)

ált. igh., 9. évfolyamos
osztfőn., iskoalpszich.,
fejlesztőped., módszertani
munkaköz.vez.

Iskola másképp hét megbeszélése

Adminisztratív feladatok ellátása (igazgatónak leadni
ÖSSZEOLVASVA!), csoportbeosztások leadása (Ácsné Balázs Osztályfőnökök
Anikónak kell leadni!)

Augusztus 26. (szerda)

KI-MIT-HOL fog KIP módszerrel tanítani leadásának a
határideje
a munkaközösségek (vezetői javaslatok elfogadása)
tantárgyfelosztás véglegesítése

Módszertani munkaközösségvezető
szakmai igh., munkaközösségvezetők

Belső szakmai tréning (portfóliós)

igazgató, meghívott trénerek

A kijelölt kollégák
számára KÖTELEZŐ!
Helye: 219. terem

11:00-13:30 Munkaalkalmassági vizsgálat

gondnok, orvos

Az előzetes jelentkezés
szerint

15:00-17:00 Beiratkozás a szakmai képzésre (pótnap)

felnőttoktatási igh., estis
iskolatitkár

10:00-ig
13.00-ig

9:00-tól
Augusztus 27. (csütörtök)

Augusztus 28. (péntek)
Augusztus 29. (szombat)

MUNKANAP
9:00-től

Augusztus 31. (hétfő)

DIGITÁLIS munkarend!

Tanévnyitó értekezlet/Alapdokumentumok elfogadása

12:15-14:30 Munkaalkalmassági vizsgálat
8:00

igazgató
gondnok, orvos

Tanévnyitó ünnepély (az udvaron, rossz idő esetén aulában)

8:30-tól

igazgató, osztályfőnökök,
műszaki vezető

osztályfőnökök

Tankönyvosztás.
Tűz és munkavédelmi oktatás (osztályonként a kiadott anyag
alapján)

3. szünet

Munkatervi értekezlet
Tankönyvosztás.

16:00-tól

Szülői értekezlet a végzősöknek a tantermükben

Az érettségiztető oktatók
tájékoztatója

17:00

Szülői értekezletek (a 9. évfolyamos osztályoknak a
díszteremben, a többiek a tantermeikben)

osztályfőnökök

18:00

SZMK értekezlet a nagytanáriban

osztályfőnökök, igazgató

Szeptember 14. (péntek)

14:00-ig

Tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek (e-mailben)

oktatók

Szeptember 16. (szerda)

14:00-ig

Tanmenetek átküldése a szakmai igh-nak

Szeptember 18. (péntek)

10:00-ig

A problémás tanulók névsorának leadása az igazgatónak

munkaközösség-vezetők
oszt.főn munkaköz-vez.,
osztályfőnökök
igazgató

Szeptember 7. (hétfő)

Szeptember 22. (kedd)

Horváth Eszter minősítése

Szeptember 23. (szerda)

KIP bemutató órák

Szeptember

október 1. (csütörtök)

Október 5-9.

VEKOP koordinátor,
Bázisintézményi koordinátor

15:00-ig

A törzskönyv és bizonyítványok alapadatainak, a 8. osztályos
osztályfőnökök
bizonyítványokban a felvételi záradékok kitöltésének határideje

9:00-16:00

KAP konferencia

KAP-os tanárok

Európai Diáksport Napja

testnevelők

Az ELTE on-line felmérése a 9. évfolyamon
Gólyatábori "After Party"
9. évfolyam NSZFH-s bemeneti mérése
10. évfolyamosok OKM FIT kompetencia mérése

Osztályfőnökök
DMST
igazgató
ált. igh.
szakmai igazgatóh.,
Éves statisztika
osztályfőnökök
osztályfőnökök, történelem
Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról osztályfőnöki órákon
szaktanárok
Fenntarthatósági témahét

oktatók
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a kiadott beosztás szerint
e-KRÉTÁ-ba
beírandó!

általános igh., 9. évfolyamos
osztályfőnökök,
iskolapszichológus, fejlesztő
pedagógus
igazgató

9. évfolyamosok "Iskola másképp" hete

Szeptember 1-4.

Szeptember 25. (péntek)

oktatók
Az előzetes jelentkezés
szerint

Első tanítási nap (min. 5 osztályfőnöki óra, beiratkozás a
könyvtárba a 9. évfolyamosoknak)

Szeptember 1. (kedd)

Szeptember 4. (péntek)

Megjegyzés

igazgató
ált. igh., oktatók
ált. igh., oktatók
igazgató, oktatók
felnőttoktatási igh., estis
iskolatitkár

Segítők: DMST,
Módszertani és
CroCooS munkaközvez.
oktatók
a kiadott beosztás
szerint.

A 9. évfolyamosoknak
is!

Bázisintézményi
program
KIP tanárok

TÉMANAP! (KÜLSŐ
helyszínen)
Pontos időpontjáról
később lesz döntés.

e-KRÉTÁ-ba
beírandó!
JAVASOLT! (Előző
tanév pótlása)
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Október 7. (szerda)

KIP bemutató órák

VEKOP koordinátor,
Bázisintézményi koordinátor

Bázisintézményi
program
KIP tanárok

Október 10-25.

A Kódolás Hete

informatika mk.vez.;
informatika tanárok

JAVASOLT

Október 14. (szerda)

KIP bemutató órák

VEKOP koordinátor,
Bázisintézményi koordinátor

Október 16. (péntek)

9. évfolyamosok kerületportyája

DMST

8:00 Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból
8:00 Írásbeli érettségi vizsga matematikából
A középfokú beiskolázási tájékoztatók, kódok közzététele
8:00 Írásbeli érettségi vizsga történelemből
8:00 Írásbeli érettségi vizsga angol nyelvből

Október 19. (hétfő)
Október 20. (kedd)
Október 21. (szerda)

Október 23-i ünnepély

Október 22. (csütörtök)
15:00-ig
Október 23. (péntek)
Október 26. (hétfő)
Október 27. (kedd)
Október 28. (szerda)
Október 29. (csütörtök)
Október ????

Bukásértesítések beírása

szakmai igh.
szakmai igh.
igazgató
szakmai igh.
szakmai igh.
osztályfőnökök, történelem
szaktanárok
OKTATÓK

Nemzeti ünnep
őszi szünet (utolsó tanítási nap: október 22. kedd első tanítási nap: november 2. hétfő)
szakmai igh.
8:00 Írásbeli érettségi vizsga szakmai ismeretekből
szakmai igh.
8:00 Írásbeli érettségi vizsga történelemből
szakmai igh.
8:00 Írásbeli érettségi vizsga történelemből
szakmai igh.
8:00 Írásbeli érettségi vizsga történelemből
Szakmázz kiállítás és Építsd a jövőd! Szakkiállítás
PR mkvez.

Október ????

Szoftverfejlesztő komplex vizsga írásbeli+ gyakorlati 1.

szakmai igazgató

Október ????

Szoftverfejlesztő gyakorlati vizsga és szóbeli

szakmai igazgatóh.,
felnőttoktatási igh.
szakmai igazgató,
felnőttoktatási igh.
szakmai igazgatóh.,
felnőttoktatási igh.
magyar és matematika szakos
oktatók
általános igh., DMST

Október ????

8:00

Fitness-wellness instruktor gyakorlati vizsga

Október ????

8:00

Fitness-wellness instruktorelméleti/ÜSZI vizsga

Bázisintézményi
program
KIP tanárok
9. évfolyamos
osztályfőnökök

Ellenőrzik:
osztályfőnökök!

beosztott oktatók
beosztott oktatók
beosztott oktatók
beosztott oktatók
Pontos időpontjáról
később lesz döntés.
Pontos időpontjáról
később lesz döntés.
Pontos időpontjáról
később lesz döntés.
Pontos időpontjáról
később lesz döntés.
Pontos időpontjáról
később lesz döntés.

Október ????

Az NSZFH bemeneti mérésének javítási határideje

Október-november ?

Kerületi Diákhét/Diákhetek

November 2-6.

Őszi Pedagógiai Napok

Módszertani munkaközösség,
KIP-es bemutató tanárok

A fenntarthatóság
jegyében bemutató órák

November 2. (hétfő)

13.00-tól

Negyedéves osztályozóértekezletek

igazgató, oktatók

ESL, EFT egyeztetése

November 2.-6..

9:00-tól

Nyílt nap a leendő 9. évfolyamos tanulók és szüleik számára

általános igh.; szakmai igh.,
szakmai munkaköz-vez.

Ehhez kapcsolódik az
Őszi Ped. Napok is!

November 4. (szerda)

KIP/DFHT/Komplex bemutató órák / Fenntarthatósági
témahéthez kapcsolva!

VEKOP koordinátor,
Bázisintézményi koordinátor

Bázisintézményi
program
KIP tanárok

November 9-13.

Európai Szakképzési Hét (Pályaorientációs WORKSHOP)

November 9. (hétfő)

November 13. (péntek)

17:00

Szülői értekezlet / negyedéves eredmények

felnőttoktatási igh., PR.
munkaköz.vez.
osztályfőnökök

18:00

Fogadóóra

igazgató

6-7. órában

Gólyaavatás

általános igh., DMST, 9. és 10.
évfolyamos osztályfőnökök

Kompetencia mérés adatainak megadási határideje
Szóbeli érettségi vizsgák
Jelentkezés határidő a februári komplex szakmai vizsgákra

általános igh., iskolatitkár
szakmai igh.
szakmai igazgatóh.

DIÁKPARLAMENT

DMST, osztályfőnökök

November 20. (péntek)
November 24-26.
November 27. (péntek)
November ????

6. órában

Mikulás

meglepetés!

16:00-ig

8-osok jelentkezésének határideje az írásbeli felvételi vizsgákra

általános igh. iskolatitkár

14:00-ig!

Osztályozó vizsgára utaltak leadása

szaktanárok

December 4. (péntek)

December 12. (szombat)
December 17. (csütörtök)
December 18. (péntek)

MUNKANAP (dec. 24. csütörtök)
14:00-től

Iskolai karácsonyi hangulatba hozó délután ??????

alkalmazottaknak

2021.

Január 11-május 28.
Január 20. (szerda)

A határidő elmulasztása
után a szaktanár
felelőssége a tanuló
lezárása!

DIGITÁLIS munkarend!

6. órában
Osztálykarácsonyok
osztályfőnökök
téli szünet (utolsó tanítási nap december 18. péntek, első tanítási nap január 4. hétfő)

Január 4-15.

2/14.EFK 2019.
Pontos időpontjáról
később lesz döntés.
?????

általános igh., iskolatitkár

felvételi rendszer lezárása

December 9. (szerda)

Ell.: mk.vez.
Ha szükséges, előtte
SZMK!

Osztályozó vizsgák időszaka

általános igh., szaktanárok

NETFIT mérések lebonyolítása

igazgató., testnevelők
általános igh., végzős
osztályfőnökök
igazgató, általános igh., végzős
osztályfőnökök

7:45-től

Szalagavató bál főpróbája az iskola tornatermében

18:00

Szalagavató bál (Sportkastélyban)
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Január 23. (szombat)

a tanulók magatartás és szorgalom osztályzatainak lezárási
osztályfőnökök
határideje
Első félév utolsó tanítási napja (január 31-ig a szülők értesítése a félévi tanulmányi eredményekről!!)
14:00-ig
A tanulók félévi osztályzatai lezárásának határideje
szaktanárok
A központi felvételi írásbeli vizsga
általános igh.
09.45

Január 25. (hétfő)

13:00

Osztályozó értekezlet

igazgató

ESL, EFT egyeztetése

Január 26. (kedd)
Január 28. (csütörtök)
Január 29. (péntek)

7:30

8:00-16:00

A központi felvételi írásbeli vizsga dolgozatainak megtekintése

16:00
17:00
18:00

SZMK értekezlet (félévi értékelés)
Szülői értekezlet
Fogadóóra
Nevelőtestületi értekezlet (az első félév értékelése, nevelési
értekezlet, első 3 órát megtartva!!)

munkaközösség-vezető
általános igh.
osztályfőnökök
általános igh., érintett
munkaközösségvezetők
vezetőség, osztályfőnökök
osztályfőnökök
igazgató

10.d számára

15:00-ig

PRÓBAÉRETTSÉGI közismereti informatikából
A központi felvételi írásbeli vizsga PÓTNAP!
Az osztályfőnökök kiosztják az értesítőket

Január 22. (péntek)

Február 1. (hétfő)

15:00

13:45-től

11:00
Február 8-ig (hétfő)

igazgató
Aki nem volt a
megtekintésen!

A központi írásbeli eredmények postázása
Komplex szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák a
2/14.efk(2018) osztályban

8:00-tól

szakmai igazgatóh.,
felnőttoktatási igh.

Február 11. (csütörtök)

Informatika órákra
javasolt ezen a héten!

A biztonságos internethasználat napja
Február 15. (hétfő)

Jelentkezési határidő az érettségi vizsgákra
Jelentkezés határidő a májusi komplex szakmai vizsgákra

igazgató, végzős
osztályfőnökök, jegyző

Február 17. (szerda)

KIP/DFHT/Műhelyfoglalkozások / "Milyen a jó feladat?"

VEKOP koordinátor,
Bázisintézményi koordinátor

Február 19. (péntek)

Jelentkezés a középfokú intézményekbe

Február 22-26.

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól
osztályfőnöki órákon

történelem szaktanárok,
osztályfőnökök

Február 23-március 12.

Szóbeli felvételi eljárás

általános igazgatóh.

Március 1-5.

A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete "PÉNZ7"

természettud. munkaköz-vez.

Március 8. (hétfő)

7:30

Végzősök próbaérettségije magyar nyelv és irodalomból

humán munkaközösség-vezető

Március 9. (kedd)

7:30

Végzősök próbaérettségije matematikából

természettud. munkaközösségvezető

Március 10. (szerda)

7:30

Végzősök próbaérettségije történelemből

humán munkaközösség-vezető

Március 11. (csütörtök)

7:30

Végzősök próbaérettségije idegen nyelvből

humán munkaközösség-vezető

7:30

Végzősök próbaérettségije ágazati ismeretekből

6-7. órában

Március 15-i ünnepély

szakmai munkaközösségvezetők
humán munkaközösség-vez.

15:00-ig

A szóbeli érettségi tételek leadási határideje

Március 12. (péntek)

szakmai igh., munkaközösségvezetők, szaktanárok
Honlapon, facebook
oldalunkon, iskola
kapuján

Az ideiglenes felvételi ranglista közzététele

Március 16. (kedd)
Március 22. (hétfő)

A víz világnapja

Március 22-23.
Március 22-26.

Általános iskolások ragsormódosítási lehetősége
Digitális témahét

Március 24. (szerda)

KIP/DFHT/Műhelyfoglalkozások / "Hogyan differenciáljunk?" VEKOP koordinátor,
(A digitális témahét tükrében)
Bázisintézményi koordinátor

Március 26 (péntek)

Március 29. (hétfő)

természettud. munkaköz-vez.

JAVASOLT!
JAVASOLT!
Bázisintézményi
program
KIP tanárok

A rangsoroló modul megnyitása

igazgató

15:00-ig

Bukásértesítések beírása

OKTATÓK

Ellenőrzik:
munkaköz.vezetők!

13:00-tól

3. negyedévi osztályértekezletek

Nevelőtestület

ESL, EFT egyeztetése

17:00-18:00 Fogadóóra
Március 31. (szerda)

12.abs, 12.d, 2/14.ea,
2/14.ede
Bázisintézményi
program
KIP tanárok
Általános iskolák
számára a postára
adás határideje
e-KRÉTÁ-ba
beírandó!
BEOSZTÁS A
HONLAPON!
JAVASOLT!

12:00-ig

igazgató

Osztályozó vizsgára utalt végzősök névsorának leadási
határideje
HATÁRTALANUL 1. forduló

Március

általános igazgatóh., ofők,
szaktanárok
Pályázati munkaköz.vez.

A határidő elmulasztása
után a szaktanár
felelőssége a tanuló
lezárása!
Pontos időpontjáról
később lesz döntés.

tavaszi szünet (utolsó tanítási nap március 31. szerda, első tanítási nap április 7. szerda)
Április 7-9.

Nevelőtestületi továbbképzés

Április 8. (szerda)
Április 11. (vasárnap)
Április 12. (hétfő)

14:00-ig

Pályázati munkaköz-vez.

Rangsorolás lezárása a KIR-ben
Költészet napja

igazgató
humán munkaközösség-vez.

NET-FITT adatrögzítés indítása

testnevelők
iskolatitkárok,
osztályfőnökök, estis
koordinátorok

Végzős osztályok anyakönyveinek, bizonyítványainak
átvétele (12.abs, 12.d, 2/14.ea, 2/14.ede)
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Tanításmentes
munkanap 1-3. napja
JAVASOLT!
Befejezés: május 28.
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Április 12-16.

Megemlékezés a holocaust emléknapjáról tosztályfőnöki órákon

Április 12-24.
Április 14. (szerda)

Osztályozó vizsgák a végzős tanulóknak
Végleges felvételi rangsor a KIR-ben

13:00

Összefüggő szakmai gyakorlat együttműködési
megállapodásának leadási határideje

Április 19-23.

A fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
KIP/DFHT/Műhelyfoglalkozások, szimulált órák / "Hogyan
differenciáljunk?" (A Föld napja tükrében)

Április 21. (szerda)

A Föld Napja

10.as, 10.bs, 11.as,
11.bs,
felnőttokt. igh., osztályfőnökök
1/13.ea, 1/13.eb,
1/13.efk (2021.)
JAVASOLT!
Bázisintézményi
VEKOP koordinátor,
program
Bázisintézményi koordinátor
KIP tanárok
természettud. munkaköz-vez.

Tankönyv-rendelés határideje
Április 23. (péntek)
NETFIT felmérések befejező napja
A végleges felvételi ranglista(Győrből)
A ballagással kapcsolatos főpróbák, tájékoztatók

igazgató, ált. igh., végzős oszt.
főnökök., műszaki vezető

16:00

A végzős osztályokban több tanár által tanított tantárgyak
lezárása

munkaközösség vezetők,
szaktanárok (12.abs, 12.d,
2/14.as, 2/14.ede)

10:00-ig

A utolsó évfolyamos tanulók magatartás és szorgalom
osztályzatainak lezárási határideje

érintett osztályfőnökök
(12.abs, 12.d)

Április 29. (csütörtök)

6. órában érettségi
vizsgákkal kapcsolatos
tájékoztatók

utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon

13:00

Nevelőtestületi értekezlet (osztályozó konferencia, az írásbeli
érettségi vizsgákon a felügyelő tanárok feladatai)
A felvételi eredmények postázásának határideje

igazgató
igazgató, iskolatitkár

ballagás

Általános igh., osztályfőnökök

Április ????

Országos KIP nap

módszertani mkvez.

Április ????

16:00-22:00 Szakmák éjszakája és POFI Nap

gyakorlati okt. vez.

17:00

Április ????

HATÁRTALANUL 2. forduló

Pályázati munkaköz.vez.

Május 3. (hétfő)

8:00

Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga

igazgató, szakmai igh.

Május 4. (kedd)

8:00

Matematika írásbeli érettségi vizsga

igazgató, szakmai igh.

Május 5. (szerda)

8:00

Történelem írásbeli érettségi vizsga

igazgató, szakmai igh.

Május 6. (csütörtök)

8:00

Angol írásbeli érettségi vizsga

igazgató, szakmai igh.

Május 7. (péntek)

8:00

Német írásbeli érettségi vizsga

igazgató, szakmai igh.

Május 10. (hétfő)

12:00-ig

Osztályozó vizsgára utaltak névsorának leadási határideje

általános igazgatóh., ofők,
szaktanárok

Május 11. (kedd)
Május 10-21.
Május 12. (szerda)

14:00

Földrajz írásbeli érettségi vizsga
Rendkívüli felvételi eljárás

igazgató, szakmai igh.

8:00

Ágazati ismeretek írásbeli érettségi vizsga

igazgató, szakmai igh.

Május 13. (csütörtök)

8:00

Biológia írásbeli érettségi vizsga

igazgató, szakmai igh.

Május 14. (péntek)

8:00

Informatika írásbeli érettségi vizsga

igazgató, szakmai igh.

8:00

Komplex szakmai írásbeli vizsga szoftverfejlesztőknek
(2/14.ede)

szakmai igh., gyakorlati
okt.vez.

KIP/DFHT/Műhelyfoglalkozások, szimulált órák / "Hogyan
differenciáljunk?" (A Föld napja tükrében)

VEKOP koordinátor,
Bázisintézményi koordinátor

Komplex szakmai gyakorlati vizsga fitness-wellness
instruktoroknak (2/14.ea)
Komplex szakmai elméleti vizsga fitness-wellness
instruktoroknak (2/14.ea)
Komplex szakmai gyakorlati vizsga szoftverfejlesztőknek
(2/14.ede)
Pünkösd 2020. június 1.
Országos kompetenciamérés 10. évfolyam
Komplex szakmai elméleti vizsga szoftverfejlesztőknek
(2/14.ede)
A NETFIT mérés feltöltésének határideje

szakmai igh., gyakorlati
okt.vez.
szakmai igh., gyakorlati
okt.vez.
szakmai igh., gyakorlati
okt.vez.

Május 19. (szerda)
8:00-tól
8:00-tól
Május 21. (csütörtök)
10:00-től
Május 26. (szerda)

8:00-12:00

Május 27. (csütörtök)

8:00-tól
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JAVASOLT!

általános igazgatóh.,
könyvtáros, osztályfőnökök,
munkaközösségvezetők
testenevelési munkaköz-vez.

de.
Április 28. (szerda)

Május 18. (kedd)

e-KRÉTÁ-ba
beírandó!

Az írásbeli záróvizsgák rendjének összeállítása, a felügyelő és a
igazgató, szakmai igh.
vizsgáztató tanárok megbízása
szakmai igazgató-helyettes,
A diákönkormányzat felkérése a záróvizsgákra
DMST

Április 16. (péntek)

Április 30. (péntek)

történelem szaktanárok,
osztályfőnökök
általános igh.

Pontos időpontjáról
később lesz döntés.
Pontos időpontjáról
később lesz döntés.
Pontos időpontjáról
később lesz döntés.
4. tanításmentes
munkanap
5. tanításmentes
munkanap
6. tanításmentes
munkanap
7. tanításmentes
munkanap
A határidő
elmulasztása után a
szaktanár felelőssége a
tanuló lezárása!

Szükség esetén

általános igh.
szakmai igh., gyakorlati
okt.vez.
testnevelők

7. tanításmentes
munkanap
8. tanításmentes
munkanap

Bázisintézményi
program
KIP tanárok

BKSZC Po g á n y F rigyes Technikum

Az érettségi kijavított dolgozatok, a szaktanári és osztályfőnöki
szaktanárok, jegyző(k)
jelentés leadása (a jegyzőkkel történt egyeztetés után!)

Május 28. (péntek)

Az emelt szintű érettségi dolgozatok begyűjtése

szakmai igazgatóh., kézbesítő

A tavaszi érettségi kijavított dolgozatainak megtekintése

szakmai igh., végzős ofők.

Június 1-10.

Osztályozó vizsgák a 9-11. évfolyamon

általános igh.

Május 31-Június 4.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napjáról

osztályfőnökök

Június 1. (kedd)

8:00-16:00

Június 3-10.

Anyakönyvek, bizonyítványok átvétele a 9-11. és az 1/13.
évfolyamokon; +2/14.efk(2020)
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Június 8. (kedd)

0. szülői értekezlet és osztályfőnöki óra

Június 2. (szerda)

14:00-ig

11:00-ig
Június 14. (hétfő)
16:00-ig

Június 15. (hétfő)

iskolatitkárok, osztályfőnökök
OH megbízott
általános igh., osztályfőnökök 5 tanítási óra lesz

A 9-11. évfolyamos tanulók év végi osztályzatainak lezárási
határideje
A 9-11. évfolyamos tanulók magatartás és szorgalom
osztályzatainak lezárási határideje
Utolsó tanítási nap

szaktanárok
osztályfőnökök

Osztályozó konferencia (jutalmazandók listájának leadása)

igazgató, osztályfőnökök
igazgató
igazgató

14:00-ig

Szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 12.abs
Szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 12.d
Bizonyítványok, anyakönyvek leadása összeolvasás után az
igazgatói irodába
Tanév végi beszámolók leadása (e-mailben)

Június 22-24.

8:00-tól

beiratkozás a 9. évfolyamra

Június 24. (csütörtök)

9:00-től

Tanévzáró ünnepély

Június 16-18.
Június 21-23.
Június 18. (péntek)

11:00-tól
8:00-tól
12:00-ig

osztályfőnökök
beszámolásra kötelezettek
általános igh., titkárság,
rendszergazda pénztáros
igazgató, humán mukaközvez., osztályfőnökök
igazgató, szakmai igazgatóh.

Záróvizsgák dossziéjának összeállítása
9:00-ig

A bizonyítványok visszagyűjtése, adminisztrációk rendbe tétele osztályfőnökök

9:00-től

Tanévzáró értekezlet, vagyonbiztonsági feladatok elvégzése,
javítóvizsgák feladatlapjainak, tételeinek és a felkészülési
segédletek leadása

Június 25. (péntek)

Várhatóan ez lesz a
központi időpont!
Szükség esetén
e-KRÉTÁ-ba
beírandó!

igazgató, műszaki vezető,
gondnok

Budapest, 2020. augusztus 31.

Hakkel Ildikó
igazgató
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1-3. óra órarend szerinti
tanítás digitális
munkarendben
Ekkor javasolt!
Ekkor javasolt!

