ÁPRILIS
2017/2018
Dátum/
Időpont
4.5.6.

9-13.

Feladat/helyszín
Kisérettségi
külön beosztás szerint
4-én :12.B, D 5-én: 12.A, 6-án: 12.C
Digitális téma hét

Érintettek

Felelősök

Végzős osztályok

munkaközösség
vezetők

diákok, tanárok

Luczek Zsuzsa
mk. vezető

9. hétfő

Háromnegyed éves zárás, az elégtelenre álló
tanulók osztályfőnökeinek értesítése

szaktanárok

munkaközösség
vezetők

10. kedd
7. óra

Tájékoztató a végzős évfolyamnak a
ballagással kapcsolatban, az ebédlőben

Szigeti Andrea

11. szerda

Szülők értesítése a háromnegyed éves
elégtelen valamint
/2.00 –t alig meghaladó / eredményekről az
ellenőrzőben
A holokauszt magyarországi áldozatainak
emléknapja (április 15.) Külön forgatókönyv
szerint

végzős
osztályfőnökök,
diákok
osztályfőnökök

16. hétfő

diákok tanárok

Nagyné Veres
Szende Júlia

Simon Bernadett
történelem
munkaközösségvezető
Varsóci Károly

Tavaszi Pedagógiai Napok
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek,
tanulók támogatása.
Az iskolai közösségi szolgálat
dokumentációjának leadása
A végzős és a 11. évfolyamos (zászlóátadás
szereplői) búcsúzó diákok nevének leadása
(osztályonként 1fő)
A végzős diákok jutalmazására előzetes
javaslat leadása e-mailben Alberti Juditnak
(név, osztály, javasolt dicséret, indoklás)

tanárok

végzős
osztályfőnökök

Forgács
Ottóné/Szigeti
Andrea
Alberti Judit
Varga Katalin

Tavaszi nevelőtestületi értekezlet: a 10.11.
évfolyam osztályfőnökeinek beszámolója
0-7. óráig rövidített órák
Szülői fogadónap

tanárok, diákok

Varsóci Károly

tanárok

Varga Katalin

Szülői értekezlet a 10. évfolyamos diákok
szülei számára 10.B, C,D, E
9. D osztály angol nyelvű prezentációja
Külön kiírás szerint

szülők, iskolavezetés

23-27.
24-25.

Fenntarthatósági hét
Osztályozó vizsgák angol nyelvből- külön
kiírás szerint

diákok, tanárok
érintett diákok
érintett szaktanárok

Dobosné Piros
Gabriella
Csíki Andrea
munkaközösségvezető
Hack Zoltán
Rácz Kriszta

25.26. szerda
csütörtök
25. szerda

A termekben helyet foglaló vendégek nevének
leadása
A fotó, videó készítőkkel egyeztetés

végzős osztályok

26. csütörtök

A ballagó osztályok szalagjának elkészítése

27. péntek

Ballagási főpróba a 6. 7. órában

végzős osztályok
osztályfőnökök

27. péntek

A tanulók fizikai állapotának mérésebefejezés

diákok, testnevelő
tanárok

2018. április
17–1917. kedd
18. szerda

18. szerda

18. szerda
13:3018. szerda
16:00-19:00
18. szerda
17:0023-27.

végzős
osztályfőnökök
osztályfőnökök

érintett diákok,
tanárok

érintett diákok

Varga Katalin

Osztályfőnökök
Varga Katalin
Forgács Ottóné/
Szigeti Andrea
végzős
osztályfőnökök
Forgács
Ottóné/Szigeti
Andrea
Nagy Jánosné

