A 2020/2021. tanév eseménynaptára
Hónap, Határidő


Esemény / Felelős

Augusztus
o 24-31.
 Beköltözéssel kapcsolatos adminisztrációk elvégzése, ösztöndíjak felülvizsgálata, hátrányos helyzet megállapítása,
szobaközösségek kialakítása / nevelőtestület
 Tanulói létszámok megküldése a fenntartó részére / intézményvezető-helyettes
 Kollégiumi munkaértekezlet, Alakuló nevelőtestületi értekezlet. Munkaterv elkészítése. / intézményvezető, nevelőtestület
o 24.



AJKP 2020/2021. tanévi feladatok megbeszélése a mentorral. / intézményvezető
Egyeztetés a fenntartóval. Önálló intézményi feladatok szervezése: tantárgyfelosztás, feladat meghatározások. /
intézményvezető

o 25.
Intézményvezetői értekezlet / intézményvezető
o 28.


A 2020/2021 tanévi munkaterv, belső ellenőrzési terv, tantárgyfelosztás és a kapcsolódó munkaügyi dokumentumok
megküldése a fenntartónak / intézményvezető



Beköltözés, szülők fogadása, tájékoztatása / nevelőtestület, diákönkormányzatot segítő pedagógus

31.


Szeptember
 Iskolai szociális segítő tevékenység (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ)Központ – szükségfelmérés /
nevelőtestület, iskolai szociális segítő
o 02.
 Első tanítási nap
 Házirend ismertetése, tűz- és balesetvédelmi oktatás, tűz és bombariadó terv, a nem dohányzók védelmében hozott törvény
ismertetése csoportokban. Intézményi protokoll, intézkedési terv ismertetése. A Házirend eljuttatása és aláírattatása a
szülőkkel. / nevelőtestület



Vezetőségi ülés. (intézményvezető-helyettes és az AJKP programfelelős) Minden hónap első hétfőjén. Nevelőtestületi
értekezlet. Minden hónap első hétfőjén. / diákönkormányzatot segítő tanár, nevelőtestület, intézményvezető



Kollégiumi tanévnyitó (hangos bemondón) / diákönkormányzatot segítő tanár, nevelőtestület, intézményvezető




Városismereti séta a 0. évfolyamosoknak / diákönkormányzatot segítő tanár
Adatszolgáltatás csoport és alkalmazotti létszámról a fenntartónak / intézményvezető



Munka és balesetvédelmi oktatás / intézményvezető

o 04.
o 05.
o 11.
o 17.




Adminisztratív feladatok ellátása: csoportnaplók, törzskönyv, szakkörökre jelentkeztetés / nevelőtestület
Adminisztratív feladatok ellátása: kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítása / nevelőtestület
Diákönkormányzat munkájának beindítása, tisztviselők megválasztása, munkaterv készítése. / diákönkormányzatot
segítő tanár
 Csoportfoglalkozások tematikájának, csoportok munkatervének leadása. / csoportvezetők
 Intézményvezetői csapatépítő tréning / intézményvezető
 Korrepetálások és szakköri foglalkozások beindítása / szakkörvezetők
o 17. – október 11.
 Mérések 0. évfolyamon / csoportvezetők
o 23.



Szülői egyeztető fórum / nevelőtestület, Szülői értekezlet
25. Magyar Diáksport Napja /Baranyai Ferenczik Fanni



Rendészeti nap az iskolában / iskola (intézményvezető-helyettes)



Mérési terv, feladattervező, költségvetés és toborzási terv elkészítése / intézményvezető, mérés-értékelést végző
szakember, programfelelős
Toborzás tervezése, szóróanyagok ellenőrzése, előkészítése / nevelőtestület

o 26.
o 30.



Október






Jógyakorlatok átadása – intézménylátogatás / intézményvezető, nevelőtestület
Múzeumlátogatás / nevelőtestület
Iskolai szociális segítő tevékenység (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) csoportfoglalkozások / nevelőtestület,
iskolai szociális segítő
Csapatépítő tréning alkalmazotti közösség részére / intézményvezető, nevelőtestület

o 03.
o
o
o
o
o
o


 Megemlékezés csoportszinten az aradi vértanúkról. / csoportvezetők
 Belső ellenőrzések megkezdése. / intézményvezető
14. és szükség szerint folyamatosan
 Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal (toborzás előkészítése) / nevelőtestület
15.
 Októberi statisztika elkészítése / intézményvezető, nevelőtestület
20.
 A tárgy évet követő tanévre szóló felvételi tájékoztató közzététele az intézményi honlapon / intézményvezető-helyettes
22.
 Megemlékezés faliújságon október 23-ról / csoportvezetők
26. – november 03.
 Őszi szünet 10.23-11.01
30.


Alapdokumentumok frissítése / intézményvezető




Tankerületi szintű diákparlament / diákönkormányzatot segítő pedagógus
Iskolai szociális segítő tevékenység (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) csoportfoglalkozások / csoportvezetők,
iskolai szociális segítő

November

o 08-10.
 Programhétvége lebonyolítása 9. AJKP előkészítő évfolyamosok részére / programfelelős, nevelőtestület
o 18-19.
 Nyitott kapuk napja: 8. osztályosok részére, vendégek fogadása / nevelőtestület
o 29. – decemeber 1.
 Programhétvége lebonyolítása 9, 10,11,12. évfolyamosok részére / programfelelős, nevelőtestület (bizonytalan)



December




04. Jelentkezési határidő leendő előkészítő évfolyam számára központi írásbeli vizsgára
Iskolai szociális segítő tevékenység (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) csoportfoglalkozások / csoportvezetők,
iskolai szociális segítő
Jógyakorlatok átadása - intézménylátogatás / intézményvezető, nevelőtestület

o 05.


Mikulás est szervezése – 9. AJKP előkészítő évfolyamosok rendezvénye. Mikuláscsomagok átadása az est folyamán. /
csoportvezetők

o 07.


o 10-20.

o 12.


Szombati munkanap / munkaközösség
Tanítás nélküli munkanap az iskolában / iskola (intézményvezető-helyettes)
Adventi készülődés- épületdekorálás, karácsonyi ajándéktárgy készítés, teaház / Csoportvezetők
szombat munkanap Dec. 24 ledolgozása. Szobadekorációs verseny – adventi hangulat / diákönkormányzatot segítő
pedagógus

o 17.



 Adventi Ünnepi vacsora és Karácsonyi műsor / diákönkormányzatot segítő pedagógus, nevelőtestület
o 19. – 2020. január 03.
 Téli szünet
2021. január
 Családlátogatás / intézményvezető, nevelőtestület
 Iskolai szociális segítő tevékenység (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) csoportfoglalkozások / csoportvezetők,
iskolai szociális segítő
o 16.
 Egészségnap vetélkedők, jóga és aerobic foglalkozások, közös futás. / diákönkormányzatot segítő pedagógus,
nevelőtestület
o 20.
 AJKP pályázat leadási határidő
o 21.



Részvétel félévi osztályozó értekezleteken / csoportvezetők




Az első félév vége
23. Központi írásbeli felvételi vizsga

o 22.



o 27-31.
 Csoportvezetők félévi statisztikájának elkészítése / csoportvezetők
Február
 Vezetői értékelő beszámoló elkészítése / intézményvezető
 Iskolai szociális segítő tevékenység (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) csoportfoglalkozások / csoportvezetők,
iskolai szociális segítő
 Az éves szabadságolási tervek elkészítése, véleményezése / intézményvezető
 Kiállítás megtekintése a Karacs Ferenc Múzeumban / diákönkormányzatot segítő tanár
 AJKP-KÖZPONTI VERSENY / programfelelős
 Toldi Kondi verseny / programfelelős
 Jógyakorlatok átadása – intézménylátogatás / intézményvezető, nevelőtestület
 Korcsolyázás / programfelelős
 Családlátogatás / intézményvezető, nevelőtestület
o 01.
 tanítás nélküli munkanap az iskolában (félévi értekezlet) / intézményvezető
o 04.
 Tanulói értékelő lap megküldése a szülőknek / csoportvezetők
o 03-04.
 Szóbeli felvételi elbeszélgetés a 9/ AJKP-ba jelentkezők részére / intézményvezető, nevelőtestület, Szülői értekezlet,
fogadónap az iskolában is.
 06. Szalagtűző ünnepség
o 04-14.
 Valentin-nap alkalmából szív-küldi kívánságműsor, ajándékkészítés. / diákönkormányzatot segítő tanár
 Farsangi ünnepkör- kézműves foglalkozások. / diákönkormányzatot segítő tanár
o 08.
 Nevelőtestületi értekezlet / intézményvezető, nevelőtestület
o 08.



Jótékonysági bál az iskolában / iskola (intézményvezető-helyettes)




Az AJKP-ba jelentkező tanulók kiértesítése / intézményvezető
Félévi értékelő beszámoló megküldése a fenntartó részére. / intézményvezető



VII. Rejtvényfejtő-bajnokság / diákönkormányzatot segítő tanár



Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól / nevelőtestület









Küzdelem a békéért (irodalmi verseny) / nevelőtestület
AJKP - Erős diák verseny Baktalórántháza / programfelelős
Családlátogatás / intézményvezető, nevelőtestület
Csapatépítő tréning alkalmazotti közösség részére / intézményvezető, nevelőtestület
Iskolai szociális segítő tevékenység (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) csoportfoglalkozások / csoportvezetők,
iskolai szociális segítő
01-05. „Pénz7”




Nőnapi ajándékozás / diákönkormányzatot segítő pedagógus, nevelőtestület
08. Nemzetközi nőnap



1848. március 15-e tiszteletére, kézműves foglalkozás, kokárdakészítés, dekorálás / diákönkormányzatot segítő
pedagógus

o 10.
o 24.
o 25.


Március

o 05.
o 11.



o 22-26.

o 30.


Április





Digitális témahét / nevelőtestület
Tanulmányi eredmények ellenőrzése / nevelőtestület
31. Tanítás nélküli munkanap DÖK nap
Szakmai nap (AJKP)
AJKP-központi verseny / programfelelős
Családlátogatások / intézményvezető, nevelőtestület
Intézményvezetői csapatépítő tréning / intézményvezető



o
o
o
o
o

Iskolai szociális segítő tevékenység (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) csoportfoglalkozások / csoportvezetők,
iskolai szociális segítő
 Jógyakorlatok átadása (intézménylátogatás) / intézményvezető, nevelőtestület
 AJKP- KÖZPONTI VERSENY: Digitális nyelvi verseny / programfelelős
01.-06. Tavaszi szünet
 Ügyességi sportjátékok az udvaron / diákönkormányzatot segítő pedagógus
02.
 Költészet-napi versfelolvasó és szavalóverseny / diákönkormányzatot segítő pedagógus
06-07.
 Húsvéti előkészületek, kézműves foglalkozás, locsolóvers író verseny, tojásfestés / diákönkormányzatot segítő
pedagógus
08.
 DÖK nap az iskolában (tanítás nélküli munkanap) / iskola (intézményvezető-helyettes)
09.
Magyar költészet napja

o 14.


Tanítás nélküli munkanap (Karacs nap)
Tankerületi szakmai nap / intézményvezető

o 15.
o
o
o
o


 Megemlékezés faliújság készítésével a holokauszt áldozataira / nevelőtestület
17-19.
 Programhétvége lebonyolítása / programfelelős
19-23. Fenntarthatósági témahét /helyettes
 Tanítás nélküli munkanap az iskolában (tanulmányi verseny) / iskola (intézményvezető-helyettes)
29.
 BALLAGÁS – végzősök búcsúztatója / diákönkormányzatot segítő pedagógus és a 11. évfolyam
30.
 Tanulmányi eredmények ellenőrzése / nevelőtestület
 Utolsó tanítási nap a befejező évfolyamon

Május



Szülői egyeztető fórum / nevelőtestület
Családlátogatás / intézményvezető, nevelőtestület



o
o
o
o
o
o




03-05.

11-20.

15.-től

19.

29.

29-31.


Iskolai szociális segítő tevékenység (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) csoportfoglalkozások / csoportvezetők,
iskolai szociális segítő
AJKP-KÖZPONTI VERSENY: MŰVÉSZETI FESZTIVÁL / programfelelős
01. Munka ünnepe (szombat)
Érettségi szünet (tanítás nélküli munkanap az iskolában) / iskola (intézményvezető-helyettes)
Szakmai vizsganap
Bemeneti feladatlapok visszamérése / csoportvezetők
Férfinap / diákönkormányzatot segítő pedagógus
Kollégiumi felvételi kérelmek beadási határideje / intézményvezető
Programhétvége, gyermeknapi rendezvény / diákönkormányzatot segítő pedagógus, csoportvezetők

Június






AJKP-KÖZPONTI VERSENY: KOLIMPIA / programfelelős
Adatszolgáltatás a hátrányos helyzetről a fenntartó felé. / intézményvezető
9/AJKP évfolyam beiratkozása / nevelőtestület
Év végi statisztikai beszámoló leadása a fenntartó részére. / intézményvezető
Vezetői ügyeleti rend a nyári szünetben és a tanévnyitó értekezlet időpontjának leadása a fenntartó felé. / intézményvezető




Pedagógus napi ajándékkészítés / diákönkormányzatot segítő pedagógus
04. Nemzeti összetartozás napja/helyettes



DÖK évzáró értekezlet / diákönkormányzatot segítő pedagógus, DÖK tagok

o 02.
o 08.
o 10.
 Kollégiumi tanévzáró, jutalmak, oklevelek kiosztása / intézményvezető
 Kollégiumi felvételi keretszámok és a beiskolázási terv leadása a fenntartó felé. / intézményvezető
o 09-10.
 Részvétel év végi osztályozó értekezleteken. / csoportvezetők

o 14. Tanítás nélküli munkanap (pályaorientációs célra)
o 15.
 A tanév utolsó tanítási napja
o 16.
 Érettségiző diákok felügyeletének ellátása / nevelőtestület
o 17-19.
 Csoportok év végi beszámolóinak elkészítése / nevelőtestület
o 24-26.
 Nyári szabadságok ütemezése / intézményvezető
o 29.


Kollégiumi jelentkezések elbírálásának határideje / intézményvezető



Tanulói értékelő lapok megküldése a szülők részére / csoportvezetők




Végzős AJKP-s tanulók kirándulása / intézményvezető
08. tanévzáró értekezlet/vezető



Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet / intézményvezető

o 30.



Július

Augusztus
o 24.

Püspökladány, 2020. szeptember 10.
Kövesi Tamás
intézményvezető

