A 2019/2020. tanév eseménynaptára
Hónap, Határidő



Szeptember

o 01.

o 02.



Múzeumlátogatás
Beköltözés, szülők fogadása, tájékoztatása
Első tanítási nap
Házirend ismertetése, tűz- és balesetvédelmi oktatás, tűz és bombariadó
terv, a nem dohányzók védelmében hozott törvény ismertetése
csoportokban. A Házirend eljuttatása és aláírattatása a szülőkkel.

o 04.


Kollégiumi tanévnyitó




Ismerkedési est szervezése a 9. AJKP előkészítő évfolyamosok részére.
Városismereti séta a 0. évfolyamosoknak

o 05.
o 17.
Diákönkormányzat munkájának beindítása, tisztviselők megválasztása,
munkaterv készítése.
o 17. – október 11.
 Mérések 0. évfolyamon
o 23.
 Szülői egyeztető fórum
o 25.
 Őszbúcsúztató az iskolában
o 26.
 Rendészeti nap az iskolában
Október
 Crossfitt verseny
 Múzeumlátogatás




o 03.



Elsős avató rendezvény
Megemlékezés csoportszinten az aradi vértanúkról.

o 22.



 Megemlékezés faliújságon október 23-ról / csoportvezetők
o 26. – november 03.
 Őszi szünet
November
 Tankerületi szintű diákparlament
o 09.
 Végzős évfolyam szalagtűző ünnepsége
o 08-10.
 Programhétvége lebonyolítása 9. AJKP előkészítő évfolyamosok
részére







o 18-19.
 Nyitott kapuk napja: 8. osztályosok részére, vendégek fogadása
o 29. – decemeber 1.
 Programhétvége lebonyolítása 9, 10,11,12. évfolyamosok részére
December
o 05.
 Mikulás est szervezése – 9. AJKP előkészítő évfolyamosok
rendezvénye. Mikuláscsomagok átadása az est folyamán.
o 07.
 Tanítás nélküli munkanap az iskolában
o 10-20.
 Adventi készülődés- épületdekorálás, karácsonyi ajándéktárgy készítés,
teaház
o 12.
 Szobadekorációs verseny – adventi hangulat
o 14.
 Szombati munkanap
o 19.
 Adventi Ünnepi vacsora és Karácsonyi műsor
o 21. – 2020. január 05.
 Téli szünet
2019 január
o 16.
 Egészségnap vetélkedők, jóga és aerobic foglalkozások, közös futás.
o 18.
 Központi írásbeli felvételi az iskolában
o 24.
 Az első félév vége
Február
 Kiállítás megtekintése a Karacs Ferenc Múzeumban
 AJKP-KÖZPONTI VERSENY
 Toldi Kondi verseny
 Korcsolyázás
o 03.
 Tanítás nélküli munkanap az iskolában (félévi értekezlet)
o 03-04.
 Szóbeli felvételi elbeszélgetés a 9/ AJKP-ba jelentkezők részére
o 04-14.
 Valentin-nap alkalmából szív-küldi kívánságműsor, ajándékkészítés.
 Farsangi ünnepkör- kézműves foglalkozások.
o 07.
 Az AJKP-ba jelentkező tanulók kiértesítése
o 08.
 Jótékonysági bál az iskolában
o 24.
 VII. Rejtvényfejtő-bajnokság
o 25.
 Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól



Március



Küzdelem a békéért (irodalmi verseny)
AJKP - Erős diák verseny Baktalórántháza



Nőnapi ajándékozás



1848. március 15-e tiszteletére, kézműves foglalkozás, kokárdakészítés,
dekorálás

o 05.
o 12.



o 20-24.

o 23-27.

Április

o 01.

o 02.

o 06-07.


Fenntarthatósági témahét
Digitális témahét
AJKP- KÖZPONTI VERSENY: Digitális nyelvi verseny
Ügyességi sportjátékok az udvaron
Költészet-napi versfelolvasó és szavalóverseny
Húsvéti előkészületek, kézműves foglalkozás, locsolóvers író verseny,
tojásfestés

o 08.




o 09-14.

o 16.

o 17-19.

o 24.

o 28.

o 30.

Május



o 04-06.

o 11-20.

o 15.-től

o 19.

o 29.


DÖK nap az iskolában (tanítás nélküli munkanap)
Tavaszi szünet
Megemlékezés faliújság készítésével a holokauszt áldozataira
Programhétvége lebonyolítása
Tanítás nélküli munkanap az iskolában (tanulmányi verseny)
BALLAGÁS – végzősök búcsúztatója
Utolsó tanítási nap a befejező évfolyamon
Szülői egyeztető fórum
AJKP-KÖZPONTI VERSENY: MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Érettségi szünet (tanítás nélküli munkanap az iskolában)
Szakmai vizsganap
Bemeneti feladatlapok visszamérése
Férfinap
Kollégiumi felvételi kérelmek beadási határideje





o 29-31.

Június


o 10.

o 11.

o 15.

o 29.

Július


Programhétvége, gyermeknapi rendezvény
AJKP-KÖZPONTI VERSENY: KOLIMPIA
9/AJKP évfolyam beiratkozása
DÖK évzáró értekezlet
Kollégiumi tanévzáró, jutalmak, oklevelek kiosztása
A tanév utolsó tanítási napja
Kollégiumi jelentkezések elbírálásának határideje
Végzős AJKP-s tanulók kirándulása

