Az intézmény nyitvatartási rendje
Az iskola épülete 7.15-től 18.00 óráig van nyitva. Eltérő igény esetén igazgatói engedély
beszerzése szükséges. Tanulóink felügyeletét tanítás előtt, az óraközi szünetekben és lyukas
órákban tanári ügyelet látja el. Iskolánk hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart. Iskolánk
a tavaszi, téli, őszi és nyári szünetekben 8.00-tól 12.00-ig ügyeletet tart. Az iskola titkársága a
következő időpontokban fogadja a diákokat: hétfőtől péntekig 7.30-tól 13.00-ig.

A tanév munkarendje havi bontásokban
Az iskola tájékoztatja a tanév rendjéről a kollégiumot és a vele kapcsolatban álló külső
gyakorlati helyeket.
Augusztus:
Augusztus 17-19.
Augusztus 24.
Augusztus 24-30.
Augusztus 26.
Augusztus 31.

Gólyatábor (Simon Ilona szervezésében)
Alakuló értekezlet
Munkaközösségi megbeszélések - a tanév előkészítése
Pótvizsga
Tanévnyitó értekezlet. Beköltözés a kollégiumba

Szeptember:
Szeptember 1.

Szeptember 3.

Első tanítási nap, az első órában tanévnyitó ünnepség, majd 4
osztályfőnöki óra, baleset- és tűzvédelmi oktatás,
tankönyvosztás, a Házirend és a járványügyi szabályok
ismertetése.
Jelentkezési határidő az őszi érettségi vizsgára
Kollégiumi Diákönkormányzati megbeszélés

Szeptember 9.

Gólya avató a kollégiumban

Szeptember 10.

A Ginop 6.2.3. pályázat keretében színházlátogatás

Szeptember 14.

A tanmenetek, helyi tantervek, munkatervek leadásának
határideje

Szeptember 16.
Szeptember 17.
Szeptember 18.

Kollégiumi kompetenciamérés
Pecúr-avató
Összevont szülői értekezlet a 9. évfolyamon (a járványügyi
helyzetnek megfelelő szervezésben)

Folyamatos:

Ügyeletek megszervezése
Tanulói és dolgozói balesetvédelmi oktatás, az új dolgozók
számára külön
Az új kollégák megismertetése az iskolai dokumentumokkal
Az iskolai dokumentumok revíziója
Tűzriadó

Felkészülés a szüreti napokra
A közösségi szolgálat szervezése, dokumentálása
9. évfolyam bemeneti mérése
Október:
Október 1.
Október 6.
Október 13.
Október 14.
Október 15.
Október 19.
Október 20.
Október 22.
Október
Folyamatos:

„Hétszőlő tanösvény-túra” a kollégistáknak
Munkaértekezlet
Iskolarádiós megemlékezés az aradi vértanúkról
1. nyílt nap
Pincér mellékszakképesítés szakmai vizsgája
1. nyílt nap
Az írásbeli érettségi vizsgák kezdete
A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása a honlapon
Megemlékezés az 1956-os forradalomról (iskolai ünnepség)
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Pályaválasztási kiállításon való részvétel – Nyíregyháza
Háziversenyek beindítása
Az elmaradt szintvizsgák megszervezése
Felkészülés a tanulmányi versenyekre
Előkészületek a szalagavatói műsor összeállítására
Pályaválasztási tájékoztatók az általános iskolákban
Bűnmegelőzési előadások

November:
November 3.
November 13.
November 18.
November 20.
November 23-27.
November

Folyamatos:

Az őszi szünet utáni első tanítási nap
Nevelési értekezlet (Projektmódszer bevezetéséről)
Szülői értekezlet az iskola minden osztályának
Egészségnap a kollégiumban
Szalagavató
Szóbeli érettségi vizsgák
Pályaválasztási kiállításon való részvétel – Miskolc
Szakmai nap Sárospatakon ?
Bemutató órák és foglalkozások beindítása
Felkészülés a Mikulás-estre
A kompetenciamérés előkészítése, adatközlés

December:
December 1.
December 3.
December 7.
December 17.
December 18.
December 18.

Munkaértekezlet
Mikulás napi rendezvény a kollégák gyermekei számára
Mikulás napi rendezvény a kollégiumban
Karácsonyi műsor és vacsora a kollégiumban
Kollégiumi karácsonyi ünnepség, adventi ünnepi műsor és
vacsora
Iskolai karácsonyi ünnepség és vásár

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Folyamatos:

Házibajnokságok
Szavaló-és szépkiejtési verseny
OKTV dolgozatok megíratása
Színházlátogatás
Partnerbázis bővítése a közösségi szolgálat teljesítéséhez

Január:
Január 3.
Január 4.
Január 12.
Január 15.
Január 22.
Január 27.
Január 29.

Visszaérkezés a kollégiumba
A téli szünet utáni első tanítási nap
2. nyílt nap
A Végzős osztályok szülői értekezlete, fő téma a továbbtanulás
Az 1. félév utolsó napja, félévi osztályozó értekezlet
A félévi statisztikák leadási határidje
A tanulók, illetve a szülők értesítése az 1. félévben elért
tanulmányi eredményekről

Folyamatos:

A diákközgyűlés előkészítése
Magatartás- és szorgalomjegyek előkészítése, megbeszélése
Versenyekre történő felkészítés
Rendezvények látogatása

Február
Február 1.
Február 6.
Február 11.

Félévi nevelőtestületi értekezlet
Alapítványi bál
Farsangi mulatság a kollégiumban

Február 15.

Érettségi és szakmai vizsgára, továbbtanulásra történő
jelentkezés határideje
A Kommunista diktatúrák áldozatai – iskolarádiós
megemlékezés

Február 25.

Folyamatos:

A március 15-ei iskolai ünnepség előkészítése
Házibajnokságok
Rendezvények látogatása
Osztályok és kollégiumi csoportok féléves munkájának
értékelése
Jelentkezés az érettségi utáni képzésekre

Március:
Március 2.

Munkaértekezlet

Március 8.
Március 12.
Március 18.
Március 24.
Március 31.

Nőnap (DÖK)
Iskolai ünnepség a 48-as szabadságharc tiszteletére
Diákközgyűlés
Pályaorientációs nap a kollégiumban
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Folyamatos:

Tavaszi sportprogramok beindítása
Háziversenyek
Tűzriadó

Április:
Április 7.
Április 9.
Április 13.

A tavaszi szünetet követő első tanítási nap
Szülői értekezlet valamennyi évfolyamon
Nevelési értekezlet

Április 15.

Holokauszt emléknap – iskolarádiós megemlékezés
Szakmák éjszakája ?

Április 22.

Végzősök búcsúztatója a kollégiumban
Rendezvények napja

Április
Április 29.
Április 30. 13:00

Választás a mellékszakképesítés megszerzéséről
Végzős osztályozó értekezlet, közös vacsora, szerenád
Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon. Ballagás

A 2019. évi LXXX. törvény - a szakképzésről 35. § (5). bekezdése alapján országos
mérés, értékelés keretében gondoskodunk a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot intézményünk 2021. január 11. és 2021.
április 23. között bonyolítja le.
Folyamatos:

Ballagási előkészületek
Felkészülés az érettségire, szakmai vizsgákra

Május:
Május 3-14.
Május 4.
Május 17-ig

Május 20.
Május 26.

Írásbeli érettségi vizsgák
Munkaértekezlet
Felmérni a szakgimnázium 10. évfolyamán, hogy a tanulók
milyen szabadon választott tanítási órán kívánnak részt venni
(fakultációk)
Kollégiumi kirándulás
Kompetenciamérés a 10. évfolyamon

Folyamatos:
Szakköri, sportköri munka befejezése
Szóbeli, gyakorlati, írásbeli szakmai vizsgák
Június

Június 1-3.

Kollégiumi „Juniális”

Június 4.

Június 16-tól
Június 21.
Június 23.
Június 24.
Június 30.

Nemzeti Összetartozás Napja, a trianoni békediktátum
évfordulója alkalmából iskolarádiós megemlékezés
A tanév utolsó tanítási napja, év végi osztályozó értekezlet.
Kiköltözés a kollégiumból
Szóbeli érettségi vizsgák
Statisztikák, beszámolók leadási határideje
Beiratkozás
Tanévzáró ünnepség
Tantestületi értekezlet

Július
Július 12.

Pótbeiratkozás

Június 15.

Folyamatos:

Magatartás és szorgalom jegyek előkészítő egyeztetése
Tk. bázis és könyvtári könyvek begyűjtése
Biztosítási díjak beszedése
Tanévzárás előkészítése
Szóbeli érettségi vizsgák

