2022/2023 TANÉV
RÖVIDÍTETT ÉVES MUNKATERV SZÜLŐK SZÁMÁRA
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Program
Tanévnyitó ünnepély, utána 3 osztályfőnöki óra
tankönyvosztás
részvétel a pesterzsébeti nemzetiségi napon
Igazgatói megbeszélés az SZMK képviselőkkel
Előrehozott érettségihez kapcsolódó osztályozó vizsga jelentkezési határideje
12.A osztály tanulmányi projektje
a 10. b osztály fellépése a Hartyánfeszten
Erasmus+ (kiutazás Assisi)
Kollégiumi szülői értekezlet
Iskolai szülői értekezletek
Kiutazás Halléba
OKTV jelentkezés határideje (iskolai)
12.B tanulmányi projekt
Vecsési Káposztafeszt, fellép a 11.A osztály
A fővárosi nemzetiségi önkormányzat tanévnyitó ünnepélye FNÖ Európa Nap fellép a 11.B osztály;
osztályozó vizsgák befejezésének határideje (előrehozott érettségire jelentkezők
számára)
Nyitott kapuk
részvétel az NNÖP Oktoberfeier c. rendezvényén; fellép a 10.A
Gólyabál
Tantestületi továbbképzés (1. tanítás nélküli munkanap)
október 31-e ledolgozása lenne, de mi 2023.02.18-án a Sváb bálon dolgozzuk le
Csepeli sörfesztivál - fellépés 9.A, 9.NA, 9.NB
Implom József helyesírási verseny iskolai forduló
Megemlékezés az 1956-os forradalomról;
40 perces rövidített órák, 8. óra elmarad
Őszi szünet
Erasmus+ (fogadás)
Történelem OKTV
Földrajz OKTV
Informatika II. kategória OKTV
Márton nap vetélkedővel, táncházzal (tornaterem)
Fizika I. és II. kategória OKTV
Német nyelv I. és II. kategória OKTV
I. félévi fogadóóra, kollégium is
Matematika I. és II. kategória OKTV
Magyar irodalom OKTV
Nyitott kapuk
Pilotprüfung 12, évf.
Biológia I. és II. kategória OKTV
Kémia I. és II. kategória OKTV
DSD írásbeli 12. évf.
Magyar nyelv OKTV
Adventi koszorúkötés a kollégiumban
Informatika I. kategória OKTV
Angol nyelv I. és II. kategória OKTV
DÖK Mikulás
Osztálykarácsony
Christkindlspiel - Iskolai nemzetiségi hagyományőrző karácsony
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Téli szünet 12.22.-01.02.
Téli szünet utáni első tanítási nap
(Téli szünet 12.22.-01.02.)
Szalagavató bál
Helyszín: CSILI
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Német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV
A Vertreibung emléknapjához kapcsolódóan megemlékezés iskolai közös
program keretében (filmvetítés) 1.- 3. órában, utána tanítás
Félévi osztályozó értekezlet
(40 perces órák, 8. óra elmarad)
Félévi értesítők kiosztásának határideje
Igazgatói megbeszélés az SZMK képviselőkkel
Pályaorientációs nap (2. tanítás nélküli munkanap)
Kollégiumi szülői értekezlet
2. félévi iskolai szülői értekezletek
Érettségi jelentkezés határideje
Előrehozott érettségihez kapcsolódó osztályozó vizsga jelentkezési határideje

Sváb bál (tanítási nap - október 31. ledolgozása)
Helyszín: Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok
01. (szerda)
Szóbeli felvételi vizsga 8. osztályosok számára
(1-3. óra megtartva)
02. (csütörtök) 11:30
Szóbeli felvételi vizsga 8. osztályosok számára
(1-3. óra megtartva)
03. (péntek)
09:00
Szóbeli felvételi vizsga 8. osztályosok számára
(3. tanítás nélküli munkanap)
14. (kedd)
Megemlékezés a március 15-i forradalomról
(Petőfi-nap projekt)
20. (hétfő)
08:00
Történelem kimeneti mérés 12. évfolyam
20. (hétfő)
15:00 II. félévi fogadóóra, kollégium is
28. (kedd)
14:00
Értékelő - elemző értekezlet
(40 perces órák, 8. óra elmarad)
30. (csütörtök) 08:00
Matematika kimeneti mérés 12. évfolyam
05. (szerda)
DÖK nap (4. tanítás nélküli munkanap)
Sportok éjszakája
06.-11.
Tavaszi szünet
22.
Részvétel az NNÖP sváb bálján, fellépő: 9.B
28.
Trachttag, Abgedrecht
28. (péntek)
Osztályozó vizsgák befejezésének határideje (előrehozott érettségire jelentkezők
számára)
02. (kedd)
14:45
Osztályozó értekezlet a 12. évfolyamon
03. (szerda)
16:00
Ballagás (1-7. óra megtartva a 9.N-11. osztályoknak)- 40 perces órák
05. (péntek)
08:00
Német nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga (5. tanítás nélküli
munkanap)
08. (hétfő)
09:00
Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga (közben tanulmányi projekt a
9.N-11. évfolyamokon)
09. (kedd)
09:00
Matematika írásbeli érettségi vizsga (közben tanulmányi projekt a 9.N-11.
évfolyamokon)
10. (szerda)
09:00
Történelem írásbeli érettségi vizsga
(6. tanítás nélküli munkanap)
11. (csütörtök) 09:00
Angol nyelv írásbeli érettségi vizsga
12. (péntek)
09:00
Német nyelv írásbeli érettségi vizsga
15. (hétfő)
08:00
Informatika/digitális kultúra középszintű gyakorlati érettségi vizsga
16. (kedd)
08:00
Biológia írásbeli érettségi vizsga
18. (csütörtök) 08:00
Kémia írásbeli érettségi vizsga
18. (csütörtök) 14:00
Földrajz írásbeli érettségi vizsga
22. (hétfő)
08:00
Informatika/digitális kultúra emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga
22-26.
Népismeret tábor
23. (kedd)
08:00
Fizika írásbeli érettségi vizsga
23. (kedd)
14:00
Vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsga
05. (hétfő)
8:00 - 16:00 írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése
15. (csütörtök) 13:00
Utolsó tanítási nap
Tanév végi osztályozó értekezletek (35 perces órák)
19-30.
Középszintű szóbeli érettségi vizsga
22. (csütörtök) 10:00
Tanévzáró, Bizonyítványok kiosztása,az éves munka értékelése(9.N-11.)
17:00 23:00
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