A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és
Kollégium munkaterve
a 2016/2017-es tanévben
2016. augusztus 22. (hétfő)
2016. augusztus 22-24.
2016. augusztus 22-31.
2016. augusztus 23-26.

alakuló értekezlet, munkaközösség vezetői értekezlet
mazsolatábor (Baskó)
javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák
munkaközösségi értekezletek, egyebek: elektronikus
napló lezárása, hiányosságok pótlása, törzslapok
záradékolása, tanmenetek, honlap tantárgyi oldalak
2016. augusztus 30. (kedd)
nyitó értekezlet (9 órától),
2016. augusztus 31. (szerda)
beköltözés a kollégiumba
2016. szeptember 1. (csütörtök) első tanítási nap, tanévnyitó ünnepség (8.00 órától)
tankönyvosztás (bejövő osztályok), fényképek készítése,
2016. szeptember 2. (péntek)
tankönyvosztás (végzős osztályok)
2016. szeptember 9. (péntek)
szülői értekezlet a bejövő osztályokban és a végzős
évfolyamon
2016. szeptember 12. (hétfő)
munkaközösségi munkatervek leadása
2016. szeptember 14. (szerda)
éves munkaterv véleményezése (DÖK)
2016. szeptember 16. (péntek)
éves munkaterv véleményezése, elnök választás (Szülői
Választmány)
2016. szeptember 19. (hétfő)
tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek
2016. szeptember 26. (hétfő)
tanmenetek leadása az igazgatóságnak
2016. szeptember 23. (péntek)
OKTV – jelentkezési határidő
2016. szeptember 26. (hétfő)
elsős évfolyamosok törzslapjainak kitöltése, általános
iskolai bizonyítványok záradékolása
2016. szeptember 28. (szerda)
Móriczka-avató
2016. szeptember 29. (csütörtök) kutatók éjszakája
2016. szeptember 30. (péntek)
év eleji statisztika leadása
2016. október 6. (csütörtök)
emlékezés az aradi vértanúkra
2016. október 14. (péntek)
mazsolaavató
2016. október 15. (szombat)
tanítás, október 31-e (hétfő) bedolgozása
2016. október 17-27.
őszi érettségi írásbeli vizsgák időpontja
2016. október 21.
megemlékezés az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról
2016. október 24. (hétfő)
őszi nevelési értekezlet
2016. október 25. (kedd)
nyílt nap AJTP iránt érdeklődők számára
2016. október 26. (szerda)
őszi bál a kollégiumban
2016. október 28. (péntek)
őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2016. október 31. (hétfő)
munkaszüneti nap
2016. nov. 2. - nov. 4.
őszi szünet
2016. november 7. (hétfő)
őszi szünet utáni első tanítási nap
2016. november 11. (péntek)
őszi szülői értekezlet
2016. november 15.
egészségvédelmi nap a kollégiumban
2016. november 17. (csütörtök)
nyílt nap a 6, 5 és 4 évfolyamos képzések iránt érdeklődök
számára
2016. november 18. (péntek)
szalagavató
2016. november 25-27.
becslési, szavaló, népdaléneklési és rajz verseny
2016. december 6. (kedd)
kreatív délután a kollégiumban

2016. december 9. (péntek)
2016. december 13. (kedd)
2016. december 15. (csütörtök)
2016. december 20. (kedd)
2016. december 21. (szerda)
2016. dec. 22. - 2017. jan. 2.
2017. január 3. (kedd)
2017. jan. 9. - április 30.
2017. január 6. (péntek)
2017. január 19. (csütörtök)
2017. január 20. (péntek)
2017. január 20. (péntek)
2017. január 21. (szombat)
2017. január 26. (csütörtök)
2017. január 27. (péntek)
2017. január 27. (péntek)
2017. január 30. (hétfő)
2017. február 9. (csütörtök)
2017. február 14. (kedd)
2017. február 15. (szerda)
2017. február
2017. február 21. (kedd)
2017. február 23. (csütörtök)
2017. február 24. (péntek)
2017. február 27. (hétfő)
2017. március 1. (szerda)
2017. március 8. (szerda)
2017. március 14. (kedd)
2017. március 15. (szerda)
2017. március 17. (péntek)
2017. március 17. (péntek)
2017. április 3. (hétfő)
2017. április 4. (kedd)
2017. április 11. (kedd)
2017. április 12. (szerda)
2017. április 13. - április. 18.
2017. április 19. (szerda)
2017. május 2. (kedd)
2017. május 3. (szerda)
2017. május 4. (csütörtök)
2017. május 6. (szombat)
2017. május 8-25.
2017. május 8 - 9.
2017. május 8. 8.00
2017. május 9. 8.00

jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgákra (AJTP is!)
az AJTP pályázatok benyújtásának határideje
szeretet ünnepség a kollégiumban
karácsonyi ünnepség a gimnáziumban
téli szünet előtti utolsó tanítási nap
téli szünet
téli szünet utáni első tanítási nap a tanév rendje szerint
a tanulók fizikai állapotának felmérése (NETFIT)
filozófia OKTV - jelentkezési határidő
a Magyar Kultúra Napja a kollégiumban
első félév vége - osztályozó konferencia
találkozás az AJTP-be jelentkező diákokkal
egységes írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra
és az AJTP-be jelentkező diákok számára
írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra és az
AJTP-be jelentkező diákok számára - pótnap
találkozás az AJTP-be jelentkező diákokkal- pótnap
értesítési határidő a félévi eredményről
félévi értekezlet
farsangi bál
Valentin-napi játékos vetélkedő a kollégiumban
érettségi vizsgára, felvételire való jelentkezés
LOGO verseny területi döntő az ÁVG-ben
szóbeli felvételi a nyelvi osztályokba jelentkezők számára
szóbeli felvételi eljárás 2. napja – pótnap
megemlékezés a kommunista diktatúra áldozataira
szóbeli felvételi eljárás 3. napja – pótnap
a 11. évfolyam jelentkezése a házi vizsgára
tavaszköszöntő a kollégiumban
március 15-i ünnepség
munkaszüneti nap
előzetes jelentkezési az érettségi előkészítő
foglalkozásokra,
tavaszi szülői értekezlet
tavaszi nevelési értekezlet
Móricz-kupa, prózamondó és dalverseny a kollégiumban
megemlékezés a holokauszt áldozataira
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, diákönkormányzati nap, 1. tanítás nélküli munkanap
a tavaszi szünet
tavaszi szünet utáni első tanítási nap
kollégiumi ballagás
szerenád
a végzős évfolyam utolsó tanítási napja, osztályozó
konferenciája
ballagás
tavaszi írásbeli érettségi vizsga
2-3. tanítás nélküli munkanap
magyar nyelv és irodalom
matematika

2

2017. május 10. 8.00
2017. május 11. 8.00
2017. május 12. 8.00
2017. május 15. 8.00.
2017. május 16. 8.00
2017. május 18. 8.00
2017. május 18. 14.00
2017. május 19. 8.00
2017. május 19. 14.00
2017. május 22. 8.00
2017. május 22. 14.00
2017. május 24. 14.00
2017. május 25. 8.00
2017. május 10-11.
2017. május 12. (péntek)
2017. május 13. (szombat)
2017. május 17. (szerda)
2017. május 19. (péntek)
2017. május 24. (szerda)
2017. június 2. (péntek)
2017. június 5. (hétfő)
2017. június 8 - 15.
2017. június 6-8.
2017. június 15. (csütörtök)
2017. június 16. (péntek)
2017. június 19-22.
2017. június 23. (péntek)
2017. június 26 – 29.
2017. június 24. (péntek)
2017. június 30. (péntek)

történelem
angol nyelv
német nyelv
emelt szintű informatika
biológia
középszintű informatika
ének-zene
kémia
földrajz
fizika
vizuális kultúra
mozgókép és médiaismeret
olasz
délutáni tanítás
délelőtti tanítás
osztálykirándulások javasolt időpontja
országos idegen nyelvi mérés (angol) a 8. évfolyamon
érettségi előkészítő foglalkozásra történő jelentkezés
alapkészségek mérése a 8. és 10. évfolyamon
megemlékezés a nemzeti összetartozás emléknapjáról
munkaszüneti nap - pünkösd
tavaszi emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja
házi vizsgák, 4-6. tanítási munkanap
utolsó tanítási nap
osztályozó konferencia
2 osztályunk középszintű szóbeli vizsgája
tanévzáró ünnepély
2 osztályunk középszintű szóbeli vizsgája
első évfolyamosok beiratkozása
záró értekezlet

A tanítási napok száma:
Tervezett hetek száma:

181
az utolsó évfolyamon: 32
az alsóbb évfolyamokon: 36
A tervezett hetek számát a nemzeti kerettanterv és a nevelési programunk így határozza meg,
de a tanítás nélküli munkanapokat figyelembe véve az utolsó hétre gyakorlást érdemes
betervezni.
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