Eseménynaptár

Időpont

Feladat

Digitálisan
megvalósítható

Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepség

–

Szeptember 1. Szülői értekezlet (9.B, 9.D)

–

Szeptember 5.

Ballagás (2019/2020. tanévben 12. évfolyam
számára)

Szeptember 7. Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára

–
–

Szeptember
első hetében

9. évfolyamos matematika felmérő dolgozatok
megírása

–

Szeptember
első hetében

9. évfolyamos idegen nyelvi felmérő dolgozatok
megírása

–

Szeptember
7-10.

Szülői értekezletek

–

Szeptember
11.

Avatási vetélkedő a 9. évfolyam számára
Ünnepélyes eskütétel a gólyák számára

–

Szeptember
14.

DÖK alakuló gyűlés

–

Szeptember
15.

Tanmenetek, javító- és osztályozó vizsga
követelmények leadási határideje

+

Szeptember
14-21.

Helyesírási felmérés a 9-12. évfolyamon

–

Szeptember
25.

Egészségügyi témanap: életmentés képzés a 9.
évfolyamos tanulóknak, táncház és előadások

–

Szeptember
27.

Turizmus világnapja

–

Szeptember
28-ig

Osztályterem-díszítő verseny

–

Szeptember
29.

Megemlékezés a Pákozdi Emléknapról

–

Szeptember
30.

Zokni-papucs nap

–

Szeptember

Részvétel a Kutatók éjszakáján

–

Digitálisan
megvalósítható

Időpont

Feladat

Szeptember –
október

Városi kispályás labdarúgó bajnokság fiú

–

Szeptember –
október

Városi lány-fiú atlétikai bajnokság

–

Október 2.

DÖK Tisztújító gyűlés

–

Október 4.

Állatok világnapja

–

Október 6.

Megemlékezés az aradi vértanúk
kivégzéséről az iskola helyszínén rövid
műsorral a hangszórókon keresztül

+

Október 5-9.

Írásbeli szakmai vizsgák

–

Október 5-9.

Implom József Helyesírási Verseny

–

Október 13.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevezési
határideje

Október 15.

Bolyai János csapatverseny nevezési határideje

Október 1630.

Írásbeli érettségi vizsgák

–

Október
második fele

Kiállítás 1956. október 23. emlékére

–

Október 22.

Október 23.-a megünneplése, (1956-os
forradalom, A III. Magyar Köztársaság
kikiáltása) az iskola helyszínén rövid
megemlékezéssel a hangszórókon keresztül.

+

Október 22.

Halloween (teremdíszítés, tökfaragás, jóslás)

–

Október 15 –
november 15.

Iskolai könyvtár látogatása a 9. és 10. évfolyam
számára

–

Október

Közgazdasági Társaság tevékenységének
bemutatása

+

Októbertől
folyamatosan

A Közgazdasági Társaság előadásain való
részvétel

szervezőtől függ

Október 26.

Szóbeli szakmai vizsgák

–

Digitálisan
megvalósítható

Időpont

Feladat

Október

Takarékossági világnap – PénzSztár verseny

Október 26. –
Október 30.

Őszi szünet.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október
22. csütörtök
A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november
2. hétfő

November 913.

Vörösmarty Mihály Szavalóverseny

–

November 9–
13.

Földrajz vetélkedő a 10. évfolyam számára

+

November 11.

Megemlékezés az első világháború katonáiról és
áldozatairól – részvétel a városi rendezvényeken
– emlékünnepség a Szent István Művelődési
Házban

–

November 1216.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

–

November 2327.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

–

November 23.

Iskolai nyílt nap (16:30)

–

November 27.

Iskolai nyílt nap (16:30)

–

November

Európai Mobilitási Hét programsorozatán való
részvétel

szervezőtől függ

November

„Centrumban a szakma” SZC versenyén való
részvétel

szervezőtől függ

November

K&H Bank szakmai versenye

szervezőtől függ

November December

A Pannon Egyetem vállalkozói versenyén való
részvétel

December 1.

AIDS ellenes világnap

–

December 4.

Mikulás

–

December 4.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli
felvételi vizsgára.

December 7.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny (1. forduló)

szervezőtől függ

+

Digitálisan
megvalósítható

Időpont

Feladat

December 11.

Felvételi előkészítő a 8. évfolyamosok számára
matematikából és magyarból

–

December 12.

12. évf. idegen nyelvi próbaérettségije

–

December 12.

Áthelyezett munkanap (tanítási nap – digitális
munkarend a 9-11. és 5/13., 1/13. évfolyamok
számára)

December 1418.

Karácsonyi büfé (saját kézműves termékek) –
jótékonysági akció

December 16.

Karácsonyi műsor az Idősek Otthonában

December 17.

DÖK-nap: István-nap
matematika csapatverseny (Boross Laura, Fellner
Diána, Glashütter Andrea),
érdekes fizikai kísérletek (Torma Judit),
angol teaház, német kávéház (nyelvtanárok)
(Tanítás nélküli munkanap)

–

December 18.

Karácsonyi műsor, éneklés (aula)

–

December

Szakmai kirándulás az OTP
Látogatóközpontjában

–

December

Városi lány floorball bajnokság

–

December 21december 31.

Téli szünet
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.
december 18. péntek. A szünet utáni első tanítási
nap: 2021. január 4. szerda)

Január

Városi fiú floorball bajnokság

–

Január

Városi lány labdarúgó bajnokság

–

Január

Megyei matematikaverseny

Január 4-8.

Kazinczy-verseny (szép magyar beszéd)

–

Január 8.

Felvételi előkészítő a 8. évfolyamosok számára
matematikából és magyarból

–

Január 8.

Bolyai János csapatverseny matematikából
iskolai forduló

Január

Angol Színház

–

szervezőtől függ

szervezőtől függ
–

Digitálisan
megvalósítható

Időpont

Feladat

Január 15.

Szalagavató (Főpróbája: január 11.)

–

Január 18-22.

A Magyar Kultúra napjáról megemlékezés
tanórai keretek között.

+

Január 22.

Osztályozó konferencia. Az első félév zárása,
adminisztráció, félévi bizonyítványok, értékelés

+

Január 23.
10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik
évfolyamra jelentkezők számára.

Január 22 –
23.

24 órás röplabda bajnokság

Január 28.
14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a
kilencedik évfolyamra jelentkezők számára.

Január 29-ig

A tanulók értesítése az első félév eredményeiről.

Január 29.

A pedagógiai munka, elemző, értékelő
tantestületi értekezlete. (Tanítás nélküli
munkanap)

+

Január 29.

A központi felvételi vizsgák eredményeinek
megtekintése

–

Január 31.

Érettségi tételsorok felülvizsgálata, frissítése,
leadása

Január 11 –
április 23.

A tanulók fizikai állapotának felmérése,
edzettség vizsgálata

–

Február 1-12.

A 9. és 10. évfolyam írásbeli mérése
történelemből (teszt)

–

Február 1-2.
Február 8-10.

Szülői értekezletek

12. évfolyamon
9-11. évfolyamon

–

–

Február 8-12.

„Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny
írásbeli

–

Február 12.

Valentin-nap

–

Február 15.

Az érettségi és szakmai vizsgák jelentkezésének
határideje, de február 1. és február 9. között le
kell adni az előzetes jelentkezéseket.

–

Február 23.

Farsang

–

Digitálisan
megvalósítható

Időpont

Feladat

Február 25.

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól az
iskola helyszínén rövid műsorral a hangszórókon
keresztül

+

Február

Fogyasztóvédelmi előadás

–

Február

OSZTV

Február –
március

NAV látogatás a 11. évfolyam részére

Március 1-5.

„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét
(OTP előadássorozat pénzügyi témákban,
Közgazdasági Társaság előadása, házi
csapatverseny, Pannon Egyetem előadássorozata)

Március 5.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny (2. forduló)

+

Március 8.

Nőnap

+

Március 12.

István-bál

–

Március 12.

Megemlékezés az 1848–49-es forradalomról és
szabadságharcról.
Ünnepség a Petőfi mozinál a Hunyadi Mátyás
Technikummal közösen.

–

Március első
fele

Kiállítás március 15. emlékére

–

Március

Asztalitenisz fiú-lány bajnokság

–

Március 1619.

„Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny
szóbeli

–

Március 1619.

11. évfolyam írásbeli mérése történelemből
(teszt, esszé)

–

Március

Részvétel az Utazás 2021 kiállításon

–

Március 22.

Víz világnapja

–

Március

Iskolai történelem vetélkedő – téma: A
Habsburgok

+

Március 23.

12. évfolyamon próba érettségi történelemből

–

–

+/–

Digitálisan
megvalósítható

Időpont

Feladat

Március 24.

Húsvéti teremdíszítés

–

Március 26.

Gólyák bemutatkozása

–

Március 2226.

Digitális témahét

+

Március 2226.

Digitális témahét
Logisztikai verseny a 11.A és 12.A osztályoknak

+?

Március 2226.

Digitális témahét
Ügyfélkapu, könyvelőprogram bemutatása

+

Március 2226.

Digitális témahét
Műveltségi vetélkedő
Fizika témakörben kiállítás a vetélkedőhöz
kapcsolódva

+?

Március 31.

12. évfolyamon próbaérettségi magyarból

+

Március

ÁSZÉV verseny

Március

Komplex OKJ próbavizsga (közgazdaság,
közlekedés, szállítmányozás logisztika, turisztika,
pedagógia ágazaton)

Április 1 - 6.

Tavaszi szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március
31. szerda.
A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7.
szerda.

Április 7.
után

10. évfolyam: szóbeli alapvizsga – irodalom
órakeretben

–

Április 8.

Szakmai próbaérettségik a 12. évfolyamokon

–

Április 9?.

Szakmák Éjszakája – Tanítás nélküli munkanap
(pályaorientáció)

–

Április 11.

Költészet napja - megemlékezés

+

Április 15.

Próbaérettségi matematikából 12. évfolyamosok
számára tanórai keretben

–

szervezőtől függ

–

Digitálisan
megvalósítható

Időpont

Feladat

Április 16.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól az
iskola helyszínén rövid műsorral a hangszórókon
keresztül

Április

Salzburgi utazás

Április

Szakmai kirándulás
Kecskemét – Mercedes gyár

–

Április 19-23.

Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét
(Tavaszi takarítás a Depóniával együttműködve –
március 31. – 9. évfolyam)

–

Április 22.

A Föld Napja
Megemlékezés kiállítás keretein belül,
csatlakozás az országos felhíváshoz.

Április vége

A 11. évfolyam idegen nyelvi szóbeli mérése
csoportkeretben

+

Április 27.

A végzős tanulók osztályozó konferenciája.
adminisztrációs feladatok a végzős osztályok
osztályfőnökeinek

+

Április 30.

Ballagás

–

Május 3-25.

Érettségi írásbeli vizsgák időszaka

Május 3-7.

Szakmai projekthét

Május 3-4-5.

Érettségi írásbeli vizsgák. (Tanítás nélküli
munkanapok)

Május 10-15.

10. évfolyam: szóbeli alapvizsga – idegen nyelv
– csoportkeretben

Május

Szakmai alapvizsga 11. évfolyam
osztálykeretben

Május 10.

Madarak, fák világnapja

Május 10-11.,
május 13-14.,

Szakmai írásbeli vizsgák

Május 12.

Ágazati szakmai érettségi
Tanítás nélküli munkanap -KEMPP

+

+

–

Digitálisan
megvalósítható

Időpont

Feladat

Május 12.

Év végi mérés 10. évfolyamon matematikából, a
9-10. évfolyam anyagából
Írásbeli alapvizsga – idegen nyelv

–

Május

Szakmai kirándulás az OTP
Látogatóközpontjában

–

Május 2. fele

A 9. évfolyam év végi felmérő idegen nyelvből

+

Május 17-21.

A 11. évfolyam idegen nyelvi írásbeli mérése
csoportkeretben

+

Május 26.

Országos Kompetenciamérés

–

Május 31.

Dohányzás ellenes világnap

–

Június 4.

Megemlékezés a trianoni békéről az iskola
helyszínén rövid műsorral a hangszórókon
keresztül

+

Június 4.

Osztálykirándulások

–

Június 6.

Pedagógus nap

+

Június 7.

Osztálykirándulások

–

Június 4., 7.

Szakmai szóbeli vizsgák

Június 9.

Szülői értekezletek a leendő kilencedik
évfolyamosoknak

Június 11.

Tanítás nélküli munkanap – digitális
kompetenciafejlesztés (belső továbbképzés
pedagógusoknak)

Június 14.

Városismereti Verseny

–

Június 15.

Utolsó tanítási nap. Osztályozó konferencia. 9 –
11. és 1/13. évfolyam

+

Június 15.

Tanévzáró ünnepély

+

Június 16-tól

Összefüggő nyári szakmai gyakorlat

–

Június 14-25.

Szóbeli érettségi vizsgák középszinten

Június 22.

9. évfolyamosok beiratkozása

Időpont

Feladat

Június 30.

Elemző, értékelő nevelőtestületi értekezlet

Augusztus
vége

Gólyatábor a leendő kilencedik évfolyamosoknak

Digitálisan
megvalósítható

–

ECDL vizsgáztatási terv:
ECDL felkészítés –
szeptember, október
ECDL tájékoztatók, a
jelentkezések begyűjtése –
szeptember
ECDL vizsgáztatás kezdete a
11. évfolyamon – október

ECDL adminisztráció –
október
ECDL felkészítő beindítása –
október
ECDL vizsgáztatás kezdete –
november

A járványhelyzet miatt 2020 tavaszán elmaradt
vizsgákra való felkészítés a 11. évfolyamosok
számára
A 10. évfolyam diákjainak jelentkeztetése
A vizsgáztatás és felkészítés ütemtervének
kialakítása (megközelítőleg havonként 1
modulból vizsga, az órarend és a jelentkezők
függvényében 2-3 napon délutánonként)
táblázatkezelés
október
közösségi média
november
IT-biztonság
november
A jelentkezett tanulók felvétele a rendszerbe
Órarend függvényében heti 1 napon
délutánonként vizsgára felkészítő
foglalkozások a tanév folyamán folyamatosan
A vizsgáztatás és felkészítés ütemtervének
kialakítása (megközelítőleg havonként 1
modulból vizsga, az órarend és a jelentkezők
függvényében 2-3 napon délutánonként)
Szövegszerkesztés
december
táblázatkezelés
január
számítógépes alapismeretek
február
prezentáció
március
online alapismeretek
április
közösségi média
május
IT-biztonság
május

Guber István, Székelyné
Stermeczki Beáta
Erdélyi Andrea, Guber
István, Székelyné
Stermeczki Beáta
Guber István, Székelyné
Stermeczki Beáta,
Erdélyi Andrea, Lovász
Péter, (vizsgáztatók)

Guber István
Guber István, Székelyné
Stermeczki Beáta
Guber István, Székelyné
Stermeczki Beáta,
Erdélyi Andrea, Lovász
Péter, (vizsgáztatók)

Tanév folyamán:
Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások szervezése folyamatosan a tanév során az igények és a
lehetőségek (órarend, terem) függvényében (D)
Igény szerint emelt szintű foglalkozások megszervezése (D)
Olvasás, szövegértés felmérése, gyakorlása, értékelése a 9-12. évfolyamon (D).
Irodalmi színpad megszervezése, felkészülés a Vörösmarty Színházban tartandó előadásra.
Lehetőség szerint mozilátogatás, múzeumlátogatás, osztálykirándulások, iskolai kirándulások
szervezése (osztályfőnökök)
GINOP 6.1.3. pályázatban való részvétel: nyelvi csoportok indítása, felkészítés a nyelvvizsgára
Alba Innovár Digitális Élményközpont tematikus napjain, továbbképzésein való részvétel
Titkok Háza programjainak szervezett látogatása lehetőség szerint a természettudományi
tantárgyakhoz kapcsolódóan
ECDL vizsgafelkészítés és vizsgáztatás, kapcsolattartás az általános iskolákkal, tanulóik
vizsgáztatása
A tanulók védőnői, fogorvosi, orvosi vizsgálatai
Védőnői és rendőrségi előadások osztályfőnöki órák keretében a diákoknak
A tanévhez kapcsolódó kiállítások a folyosón, aulában és a tárlóban –
 a 2020/2021. tanévben aktuális évfordulókról
 történelem és földrajz témakörben
 a különböző világnapokról, az „év élőlényeiről” (Kovácsné Kozma Katalin, Peidl-Örkényi
Helén)
 Projektmunkák bemutatása (faliújság, mini kiállítás az iskolában, gasztronómiai programok)
A tanév során érkező új versenyfelhívásokra diákok nevezése, felkészítése
Könyvtári pályázati lehetőségek figyelése.
Pályázatok, ösztöndíj-lehetőségek felkutatása, ismertetése (Iskolai alapítványi ösztöndíj, Tóth
István ösztöndíj)
Pedagógusok szakmai továbbképzéseken való részvétele
Szakmai kapcsolatok kialakítása idegenforgalmi vállalkozásokkal, non-profit szervezetekkel
Szakmai kapcsolatok kialakítása pedagógiai szakmai szervezetekkel
Turisztika ágazati képzésben a tantervhez kapcsolódó interaktív programok, kirándulások
szervezése (vendéglátóhelyek felkeresése, városlátogatás, Sóstó természetvédelmi terület,
szállodabejárás)



D = digitálisan megvalósítható

Üzemlátogatások – LIDL központi raktár, Gebe, Grundfos Kft., Alba-Zöhling Fuvarozó Kft.,
Szállítmányozási

Roadshow

-
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