ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont
2018. augusztus 23-tól
augusztus 31-ig
2018. augusztus 23.
8.00 óra
2018. augusztus 24.
8.00 óra

Tevékenység, esemény
Tanév előkészítése

Felelős
igazgató

Alakuló-értekezlet

igazgató

Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása

igazgató,
igazgatóhelyettes

augusztus 29. (kedd)

Munkaközösségi megbeszélések
Munkatervek elkészítése szeptember 3-ig (hétfő)

munkaközösségvezetők

2018.augusztus 30.

Előzetes tantárgyfelosztás felterjesztése a Centrumnak

2018. augusztus 31.
(péntek)

Szakmai vizsgára jelentkezés határideje: októberi–novemberi
vizsgaidőszak

2018. augusztus 31.
2018. szeptember 1-ig

Óra és felügyeleti rend kihirdetése tanároknak
A munkahét azon napjának rögzítése az informatikai rendszerben,
amelyen a szakértőt és a szaktanácsadót a munkahelyén történő
munkavégzés alól mentesítik
A tanítási év első tanítási napja a 2018/2019. tanévben

igazgató,
igazgatóhelyettes
igazgató, szakmai
gyakorlati
oktatásvezető
igazgató
igazgató, iskolatitkár

2018. szeptember 3.
(hétfő)
2018. szeptember 3.

Óra és felügyeleti rend kihirdetése tanulóknak

2018. szeptember 3.
(hétfő) 16.00 óra

Szülői értekezlet - 9. évfolyamnak

2018. szeptember 5.

A szakmai vizsga bejelentésének határideje az elektronikus felületen

2018. szeptember 5-ig

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje
(Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
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igazgató
igazgató,
órarendkészítő
osztályfőnökök,
munkaközösségvezetők
igazgató, szakmai
gyakorlati
oktatásvezető
igazgató, volt 12.
évfolyamos
osztályfőnökök

Megjegyzés

Időpont
2018. szeptember 7.
(péntek)

Tevékenység, esemény
Gólya Nap

2018. szeptember 10.
(hétfő) 13.30 óra
2018. szeptember 10-ig

Értekezlet
Nevelőtestületi megbeszélések minden hétfőn 14.20 órától
Naplók kitöltése, létszámadatok bevezetése
– KRÉTA elektronikus napló bevezetése

2018. szeptember 10.
(hétfő) 16.30 óra

Szülői értekezlet 10-13. évfolyamoknak

2018. szeptember 15-ig
2018. szeptember 15-ig

Az iskolai tankönyvek pótrendelésének határideje
Az intézményi közzétételi lista frissítése

2018. szeptember 15.

Az iskolai munkaterv felterjesztése a Centrumnak

2018. szeptember 15.

Testnevelési kategóriák meghatározásának határideje, adminisztrálása

2018. szeptember 15-ig

Tanmenetek elkészítése, érvényesítése

2018. szeptember 15-ig

ISK-ra való jelentkezés

2018. szeptember 17-ig

Diákönkormányzat megszervezése, beindítása

2018. szeptember 17től

Szakkörök, korrepetálások megszervezése
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Felelős
9. évfolyamos
osztályfőnökök,
12. évfolyamos
osztályfőnök és a
DÖK-öt segítő tanár
igazgató
osztályfőnökök,
igazgatóhelyettes
(Szakács Roland)
osztályfőnökök,
munkaközösségvezetők
tankönyves kolléga
igazgató,
rendszergazda
igazgató,
igazgatóhelyettes
iskolaorvos,
testnevelő tanárok,
osztályfőnökök,
gyógytestnevelő tanár
munkaközösségvezetők
igazgatóhelyettes,
sportköri és szakköri
vezetők
Varga Evelin,
diákönkormányzatot
segítő tanár
igazgatóhelyettes,
sportköri és szakköri
vezetők

Megjegyzés

kapcsolattartás
az iskolaorvossal
és a
gyógytestnevelő
tanárral

Időpont
2018. szeptember 18tól

Tevékenység, esemény
Iskolai sportkörök beindítása

2018. szeptember 21.

OKTV-re jelentkezési határidő

2018. szeptember 21.
(péntek)
2018. szept. 25.
2-3. óra
2018. szept. 25.

Tanulmányi kirándulás: 12-13. évfolyam + 11/A (körny.véd. nap)

2018. szeptember 2627.
2018. szeptember 27.

EUROSKILLS 2018 verseny látogatása

2018. szeptember 28.
(péntek)
2018. szeptember 28.

Európai Diáksport Napja 1-3. órában, utána tanítás

2018. szeptember 29.
(szombat)

CSALÁDI SPORT NAP – Diák-szülő-tanár

2018. október 1.

Tankönyvrendelés: a normatív kedvezményben részesülők
státusmódosításának határideje a könyvtárellátó által működtetett
elektronikus információs rendszerben
Centrum Kupa – labdarúgás (lány-fiú)
Szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenysége:
Logisztikai ügyintéző komplex írásbeli vizsga
Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze

2018. október 3.
2018. október 1 – 5.
(október 5. 10.00 óra)
2018. október 5.

9. évfolyamosok matematika és szövegértés kompetenciamérése
Állami Vállalatok Karrier Expoja

Drogprevenció – Zacher Gábor - Arany 17

OKTV összesítések és jelentkezések továbbítása az Oktatási Hivatalba
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Felelős
igazgatóhelyettes,
sportköri és szakköri
vezetők
igazgatóhelyettes,
versenyfelelős,
szaktanárok
osztályfőnökök
Sövegné Bóka Erika,
Tóth Árpád
gyakorlati
oktatásvezető
Fáy Tünde, Bencsics
Andrea
igazgató, Dr. Ágh
Eleonóra
Szabó Attila
igazgatóhelyettes
(Szakács Roland)
Dr. Ágh Eleonóra és
a testnevelő tanárok

tankönyvfelelős
Szabó Attila
igazgató, gyakorlati
oktatásvezető
igazgató, gyakorlati

Megjegyzés

13. évfolyamos
tanulók
részvételével
26-26 fő
részvételével
30 fő
részvételével

motiválás a
részvételre:
osztályfőnökök,
testnevelő
tanárok szerepe

Időpont
(7.30 óra)
2018. október 5.
2018. október 9.

Tevékenység, esemény
Logisztikai ügyintéző gyakorlati vizsga
Az aradi vértanúk (október 6.) megemlékezése történelem órákon és az
iskolarádión keresztül.
Pályaorientáció a 13. évfolyamosoknak – Arany 17 – 13. évfolyamosok

2018. október 12.
(péntek)

Gólyaest. 1-4. óra után gólyaavatás.

2018. október 13.

Egészségügyi nap az 1-3. óra után

2018. október 15-ig

Az október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatok közlése a KIR-en
keresztül az OSAP keretében

2018. október 19.
(péntek)
2018. október 20-ig

Október 23-i megemlékezés – Jókai Mozi 8.00 - Film megtekintése

2018. október 20-ig
2018. október 20-tól
2018. október 31-ig

A tanulmányi területek fő jellemzőinek és belső kódjainak
megállapítása és rögzítése a KIFIR rendszerben
(Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása az iskola honlapján, ill.
elhelyezése a KIFIR rendszerében. A tanulmányi területek
meghatározása, rögzítése, a felvételi eljárási rendet tartalmazó
tájékoztató készítése)
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi
önértékelés megtervezése
Őszi szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 19.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő.)
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Felelős
oktatásvezető
Nagy Tibor
történelem tanár
Bagi István
osztályfőnök
9/A, 9/B, 12.
évfolyamos
osztályfőnökök
Dr. Ágh Eleonóra
igazgatóhelyettes
(Tóthné Kozári
Ilona),
osztályfőnökök,
igazgató
Szakács Roland

Megjegyzés

óraadó tanárok,
külső szakértők
bevonása

igazgató,
iskolatitkár,
rendszergazda

igazgató

október 24-25.
tanítás nélküli
munkanap, az
október 26.
pénteki napot
pedig szeptember
29-én tartjuk
meg

Időpont
2018. október 31-ig
2018. november 5-9.

Tevékenység, esemény
Az általános iskolák értesítése az ott végzett tanulók középiskolai
tanulmányi eredményéről
Európai Szakképzési Hét (European Vocational Skills Week)

2018. november 8-9-10. Megyei Pályaválasztási Kiállítás
2018. november 10.
2018. november 13.
(kedd)
2018. november 15.
(csütörtök) 16:00 óra

Pályaorientációs nap
A magyar nyelv napja - órákon történő megemlékezés

2018. november 30.
(péntek)
2018. december 1.

Nyílt nap – 8.00 órától 12.00 óráig

2018. december 10.
(hétfő)

Szülői értekezlet a 12. évfolyamosoknak

Felelős
igazgató,
iskolatitkár
gyakorlati
oktatásvezető,
szakmai tanárok
gyakorlati
oktatásvezető, Fáy
Tünde, Bagi István

Megjegyzés
programok
tervezése,
szervezése

Sulics Ágostonné
igazgató, 12.
évfolyamos
osztályfőnökök
igazgató

Szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje az iskolai
rendszerű vizsgák esetében a februári–márciusi vizsgaidőszakra
Szülői értekezlet 9-11. évfolyam: 16.00 óra
Fogadó óra minden osztálynak: 16:30 óra

2018. december 14.
(péntek)

Szalagavató ünnepség

2018. december 15-ig
2018. december 20.
(csütörtök)

A 12. 13. és 14. évfolyamos osztályok tájékoztatása az érettségi és
szakmai vizsgákról, a kötelező és választható tantárgyakról, a
jelentkezések módjáról.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Karácsonyi ünnepség

2018. december 27-től
2019. január 2-ig

Téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20.
(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök)
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igazgató, gyakorlati
oktatásvezető
igazgató,
osztályfőnökök,
szaktanárok
12. évfolyamos
osztályfőnökök,
segítők: szülői
munkaközösség
igazgatóhelyettes,
gyakorlati oktatás
vezető
10/A Fogas Ágnes,
segítője: Varga
Evelin
igazgató

december 21.
tanítás nélküli
munkanap

Időpont
2019. január 4.

2019. január 4. (péntek)
2019. január 9. és 2019.
április 26. között
2019. január 22. (kedd)
2019. január 25.
(péntek)
2018. január 29. (kedd)
2018. január 31.
(csütörtök)
2019. február 1-ig
2019. február 4. (hétfő)
2019. február 4. (hétfő)

2019. február 6–13.

2019. február 10-ig

Tevékenység, esemény
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési
évfolyamán az utolsó tanítási nap (szakképző iskolákban féléves,
másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban,
egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére)
Nyílt nap - 8.00 órától 12.00 óráig.
Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálata
Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról - iskolarádió
A tanítási első félévének vége
Osztályozó értekezlet - Tanulók, szülők értesítése a félévi
eredményekről 2019. február 1-jéig.
Az osztályok félévi statisztikai adatainak kitöltése
Munkaközösség-vezetői beszámolók elkészítése, leadása
A tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők értesítése az első félévben
elért tanulmányi eredményekről
Félévi nevelőtestületi értekezlet
Szülői értekezlet: 16.30 óra
Fogadó óra: 17.00 óra

Szakmai vizsga írásbeli vizsgarésze és interaktív vizsgatevékenysége
OKJ-s szakmai vizsga: Kisgyermekgondozó,- nevelő
Írásbeli:
2019. február 6. 10.00 óra (szerda)
Gyakorlati vizsga: 2019. február 7. 8.00 (csütörtök)
2019. február 8. 8.00 (péntek)
Szóbeli vizsga:
2019. február 13. 8.00 (szerda)
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámának és összesített
adatainak továbbítása az adott tanév első félévére vonatkozóan a
pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára
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Felelős
igazgató

Tóthné Kozári Ilona,
testnevelő tanárok
Sulics Ágostonné
igazgató,
igazgatóhelyettes,
osztályfőnökök
osztályfőnökök
munkaközösség
vezetők
osztályfőnökök
igazgató
osztályfőnökök,
osztályfőnöki
munkaközösségvezető
igazgató,
igazgatóhelyettes,
gyakorlati
oktatásvezető,
vizsgáztatók
igazgató,
Tóth Árpád

Megjegyzés

Időpont
2019. február 15.

Tevékenység, esemény
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés a május–júniusi
vizsgaidőszakra (Összesítő kimutatás készítése az érettségi vizsgára
jelentkezett tanulókról.)
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Felelős
igazgató, Szakács
Roland igazgatóhelyettes, 12-13.
évfolyamos
osztályfőnökök

Megjegyzés

Időpont
2019. február 15.

Tevékenység, esemény
A szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a május–
júniusi vizsgaidőszakra (Összesítő kimutatás készítése a szakmai
vizsgára jelentkezett tanulókról.)

2019. február 18.
2019. február 25.
2019. február 22. (P)
2019. február 25. és
2019. március 1. között
2019. február 28.

Jelentkezési lapok érkezése az általános iskolákból
Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
Osztályfőnöki és történelem órákon, valamint az Iskola Rádióban.
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

2019. március 1-ig

A miniszter a következő minősítési évre vonatkozóan közzéteszi
minősítési keretszámot, a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások
szervezésének központi szabályait, valamint a minősítési tervbe történő
felvétel különös feltételeit.
Az május–júniusi érettségi vizsgaösszesítő jelentésének megküldése a
Hivatalnak és a középiskola fenntartójának

2019. március 1-ig

Felsőfokú intézményekbe való jelentkezés

2019. március 1-14.

Egészségügyi pályaalkalmassági vizsgálatok

2019. március 11-14.
2019. március 14.
(csütörtök)

Pályaalkalmassági vizsgálatok
Megemlékezés az 1848-49-es szabadságharcról. Iskolai ünnepség.

2019. március 15.
2019. március 18.

Beiskolázási terv elkészítése (1 évente)
A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása

2019. március 18. és
2019. március 22.

Fenntarthatósági Témahét
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Felelős
igazgató,
igazgatóhelyettesek,
12-13. évfolyamos
osztályfőnökök

Megjegyzés

Nagy Tibor
Cser Renáta
igazgató

igazgató, Szakács
Roland
igazgatóhelyettes
12. 13. évfolyamos
osztályfőnökök,
Bencsics Andrea
továbbtanulási felelős
igazgató, iskolaorvos

igazgató, szaktanárok
10/B osztály, Tóthné
Szabó Erika
osztályfőnök. Segítő:
Sulics Ágostonné
igazgató
igazgató, iskolatitkár,
rendszergazda
szaktanárok

kapcsolattartás
az
iskolaorvossal,
védőnővel

Időpont
között
2019. március 21.
(csütörtök)
2019. március 21-22.

Tevékenység, esemény

Felelős

Környezetvédelmi nap

Tóthné Szabó Erika

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2019. március 28.
ABC rendbe szedett jegyzék érkezése a Hivataltól
2019. március 29.
2019. március 31-ig
2019. április 8. (hétfő)
2019. április 9.
2019. április 8. és 2019.
április 12. között
2019. április 10.
(szerda)
2019. április 11.
(csütörtök)
2019. április 12.
2019. április 12.

igazgató, gyakorlati
Adatok továbbítása a tanulószerződés megkötésének elősegítése oktatásvezető
céljából az illetékes gazdasági kamara részére
A pedagógus kezdeményezheti a nem kötelező minősítési eljárás igazgató
lefolytatását az intézményvezetőnél
Nevelési értekezlet 12.30 órakor.
igazgató
Téma: a tanév hátralévő feladatainak megbeszélése, érettségi és
szakmai vizsgával kapcsolatos megbízások átadása, átvétele.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját
Digitális Témahét
informatika tanárok
Diáknap
Megemlékezés a Költészet napjáról – szavalóverseny
A középfokú iskola igazgatója megküldi a Hivatalnak az ideiglenes
felvételi rangsort
Szakmák Éjszakája
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DÖK-öt segítő tanár,
a szervező osztály
osztályfőnöke
Sulics Ágostonné
igazgató
igazgató,
igazgatóhelyettesek,
gyakorlati
oktatásvezető,
szaktanárok

Megjegyzés

Időpont
2019. április 15.
2019. április 15.
2019. április 16.
2019. április 18–április
23-ig
2019. április 20-ig
2019. április 23.
2019. április 30.
2019. április 30.
2019. április 30-ig
2019. május 2.
(csütörtök)
2019. május 3 – május
24.
2019. május 3. (péntek)
17.00 óra

Tevékenység, esemény
Tájékoztatás azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók
választhatnak, és az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről
A minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esedékességének
rögzítése az informatikai rendszerben
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki, történelem
órákon, iskolarádióban.
Tavaszi szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap április 17. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap április 24. (szerda).
Tankönyvkölcsönzés útján történő tankönyvellátás felmérése
Egyeztetett felvételi jegyzék megküldése az iskoláknak
Az iskolai tankönyvrendelés megküldése
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Szakgimnázium 10. évfolyam: a tanuló írásbeli nyilatkozatban választ a
tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a
szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési
évfolyamán az utolsó tanítási nap.
Osztályozó értekezlet
A 2019. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
Ballagás

Felelős
Szakács Roland
igazgatóhelyettes
igazgató

Megjegyzés

osztályfőnökök és
történelem tanárok
igazgató
tankönyvfelelős
igazgató
igazgató,
tankönyvfelelős
igazgató
igazgató,
osztályfőnökök
igazgató
igazgató
igazgató, 11-12.
évfolyamos
osztályfőnökök

Időpont
Tevékenység, esemény
2019. május 6-tól május Az írásbeli érettségi vizsgák lebonyolítása
17-ig
2019. május 6.
8.00
magyar nyelv és irodalom
2019. május 7.
8.00
matematika
2019. május 8.
8.00
történelem
10

Felelős

Megjegyzés

Időpont

Tevékenység, esemény
2019. május 9.
8.00
2019. május 10.
8.00
2019. május 16.
8.00
2019. május 14.
8.00
2019. május 15.
8.00
2019. május 17.
14.00

2019. május 6-tól

2019. május 6–17.
2019. május 7. augusztus 31.

Felelős

Megjegyzés

A 10. évfolyamosok kis érettségi írásbeli vizsgáját - magyar,
matematika (KÖZPONTI érettségivel), történelem, idegen nyelv és
komplex szakmai tárgyból áprilisban, a szóbeliket pedig májusban
tartjuk.

munkaközösségvezetők, szaktanárok

május 6-7.
tanítás nélküli
munkanap

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
Rendkívüli felvételi eljárás.

igazgató

angol nyelv
német nyelv
informatika
biológia
ágazati szakmai vizsgatárgyak
földrajz
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igazgató

Időpont
2019. május 13–14.,
május 16–17.,
május 22.

Tevékenység, esemény
A szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarésze, valamint
írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenysége
OKJ-s szakmai vizsgák:
Írásbeli:
Logisztikai ügyintéző: 2019. május 17. 10.00 (péntek)
Ügyviteli titkár: 2019. május 17. 10.00 (péntek)
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.: 2018. május 17. 10.00
és 11.15 (péntek)
Gyakorlati vizsga:
Logisztikai ügyintéző: 2019. május 23. 8.00 (csütörtök)
Ügyviteli titkár: 2019. május 20. 8.00 (hétfő)
Sportedző: 2019. május 13. 8.00 (hétfő)
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.: 2018. május 20. 8.00
(hétfő)
Szóbeli vizsga:
Logisztikai ügyintéző: 2019. május 30. 8.00 (csütörtök)
Ügyviteli titkár: 2019. május 27. 8.00 (hétfő)
Sportedző: 2019. május 13. 10.00 (hétfő)
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.: 2018. május 22. 8.00
(szerda)

Felelős
igazgató, gyakorlati
oktatásvezető,
szaktanárok

Megjegyzés

2019. május 15-ig

Orvosi szűrővizsgálat: könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelésórára
A tanuló bejelenti a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával
kapcsolatos döntését (szabadon választható tantárgyak, érettségi vizsga
szintje)
Az utolsó tanítási nap a két tanéves képzés esetén az iskola utolsó,
befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán
Országos Kompetenciamérés a 10. évfolyamon (olvasás, szövegértés,
matematika)
A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészének,
valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenységének pótnapja

igazgató, iskolaorvos

kapcsolattartás
az iskolaorvossal

2019. május 20-ig
2019. május 24.
2019. május 29.
(szerda)
2019. május 30.
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igazgató
igazgató
igazgató, koordinátor
igazgató

Időpont
2019. május 31.

Tevékenység, esemény
Az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és
kötelező olvasmányok jegyzékének közzététele

2019. május 31.

A mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT rendszerbe

2019. május 31-ig

A tanulószerződés lehetőség szerinti megkötése

2019. június 4. (kedd)
2019. június 7. (péntek)
2019. június 10-ig

Nemzeti Összetartozás Napja - Trianon emléknap Tanulmányi kirándulás: 9-10-11. évfolyam
A szülők tájékoztatása az ingyenes tankönyvellátásra jogosultságról

2019. június 14.
(péntek)
2019. június 15-ig

Utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet

2019. június 15-ig
2019. június 17-ig
2019. június 17–28.

Véleményezés kezdeményezése az iskolai tankönyvtámogatás
rendjének meghatározásához
A gazdasági kamara igazolást ad ki az iskola számára arról, ha részéről
nem biztosított a megfelelő képzőhely
Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása valamint a tanulók
és a fenntartó tájékoztatása
A 2019. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák 12/A-B jún.17-21.

Felelős
könyvtárosi
feladatokkal
megbízott
Bencsics Andrea
testnevelő tanár
gyakorlati
oktatásvezető
Nagy Tibor
osztályfőnökök
igazgató,
tankönyvfelelős
igazgató,
igazgatóhelyettesek
igazgató
gyakorlati
oktatásvezető
igazgató,
tankönyvfelelős
igazgató, Szakács
Roland
igazgatóhelyettes
igazgató

2019. június 19.
(szerda)
2019. június 20.
(csütörtök)

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás

2019. június 20.
(csütörtök)
2019. június 24. (hétfő)

Az osztályok éves statisztikai jelentésének leadási határideje

igazgató,
kilencedikes
osztályfőnökök
osztályfőnökök

Munkaközösség-vezetői beszámolók elkészítése
(jegyzőkönyv+beszámolók)
Tanévzáró értekezlet

munkaközösségvezetők
igazgató

2019. június 27.
(csütörtök)

Beiratkozás a 9. évfolyamra 8.00-12.00 óráig
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Megjegyzés

Időpont
2019. június 28.
(péntek)

Tevékenység, esemény
Érettségi és szakmai vizsga iratainak továbbítása, irattárba helyezése

2019. június 30.

Tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben
részesülők feltüntetésének határideje
Pedagógus-kézikönyvek beszerzésére vonatkozó igények
meghatározása és megküldése a könyvtárellátó részére
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámának és összesített
adatainak továbbítása az adott tanév második félévére vonatkozóan a
pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára
A következő tanévben esedékes BTM-es és SNI-s felülvizsgálandó
tanulók nevének megküldése a szakvéleményt kiállító nevelési
tanácsadói feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény
számára
A szülők tájékoztatása további tankönyvtámogatási kedvezményekről
(az iskola, az iskola fenntartója, illetve más részéről) és rögzítése a
könyvtárellátó felületén
A hivatal értesíti az ellenőrzési tervben szereplő pedagógusokat,
intézményvezetőket és intézményeket
A tantárgyfelosztás megküldése a fenntartónak jóváhagyás céljából
Javítóvizsgák
Szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje az iskolai
rendszerű vizsgák esetében az októberi–novemberi vizsgaidőszakra

2019. június 30-ig
2019. június 30-ig
2019. június 30-ig

2019. július 15-ig
2019. július 31-ig
2019. augusztus 22-ig
augusztus 15 – 31.
2019. augusztus 30-ig
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Felelős
a vizsga jegyzői,
igazgató,
igazgatóhelyettes.
igazgató,
tankönyvfelelős
igazgató
igazgató,
tankönyvfelelős
Tóthné Kozári Ilona
igazgatóhelyettes
igazgató,
tankönyvfelelős
igazgató
igazgató
igazgató
igazgató

Megjegyzés

