Az Avasi Gimnázium éves programterve a 2018/19. tanévre

Időpont
(hónap, nap)
augusztus 27.
augusztus 29.

hétfő
szerda

augusztus 29-31.

szerda-péntek

augusztus 29.

szerda

szeptember 3.

hétfő

Program
Alakuló értekezlet
Javítóvizsgák
Csacsitábor a kezdő
évfolyamnak
Munkaközösségi ülések
Első tanítási nap, tanévnyitó
iskolagyűlés
Belső vizsgák
DSD jelentkezés

szeptember
szeptember
szeptember 5.

szerda

Jelentkezési határidő az októbernovemberi érettségi vizsgára

szeptember 6.

csütörtök

Szülői tájékoztató általános
iskolások tehetséggondozó
szakköreiről

szeptember 9-21.

vasárnap-péntek Utazás Simmernbe

szeptember 10.
szeptember 10.

hétfő
hétfő

szeptember 10.

hétfő

szeptember 14-15.

péntek-szombat

szeptember 17.

hétfő

szeptember 17-21.

hétfő-péntek

szeptember 19.

szerda

szeptember 20.

csütörtök

Programozó szakkör beindítása

szeptember 21.

péntek

Teremdekoráció határideje

szeptember 21.

péntek

OKTV-re jelentkezés határideje
(a filozófia kivételével)

szeptember 26.

szerda

Szülői értekezlet
Tanévnyitó értekezlet
Fizika kísérleti szakkör
beindítása

Pontszerző fizika háziverseny
indítása
Csacsihét, csacsiavató
Colin Swatridge előadásai,
téma: kelet-európaiak az
Egyesült Királyságban

MEFI kötelező iskolaorvosi
szűrés
Amerika-nap
Kémiai feladatmegoldó verseny
(7. 8. 9. évfolyam)
Biológia feladatmegoldó verseny
(7. 8. évfolyam)

szeptember 27.
csütörtök
szeptembertől
folyamatosan
szeptembertől
folyamatosan
szeptembertől tanév
végéig

Diákolimpiai versenyek

szeptember-október
szeptember 28.

Tehetséggondozó foglalkozások
(6-8. osztály) beindulása

Természetfotó pályázat
Kutatók éjszakája (robotfoci,
természettudományos
játszóház, kísérletek)
DEbate - vitaverseny
Goethe mozi
Megemlékezés a német
újraegyesítésről
Német nyelvű színházi előadás Theater Deliciae
MEFI kötelező iskolaorvosi
szűrés
Megemlékezés az Állatok
Világnapjáról
Október 6. dekorációjának
elkészítése

péntek

október
október
október 3.

szerda

október 3.

szerda

október 3.

szerda

október 4.

csütörtök

október 4.

csütörtök
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Időpont
(hónap, nap)

Program

Megemlékezés az aradi
vértanúk napjáról
LEGO Avasi szakkör - REMY
október 12.
péntek
együttműködésének elindítása
Munkanap (október 22.
október 13.
szombat
bedolgozása)
október 13.
szombat
Egyházzenei kórustalálkozó
október 12-29.
péntek-péntek Őszi érettségi írásbeli vizsgák
október 17-19
szerda-péntek Szelektív hulladékgyűjtés
Október 23. dekorációjának
október 18.
csütörtök
elkészítése
október 19.
péntek
Ünnepi műsor - Október 23.
október 24-26.
szerda-péntek Avasi diáknapok
Őszi szünet
Szünet előtti utolsó tanítási
hétfőoktóber 29-31.
nap október 26. (péntek),
szerda
a szünet utáni első tanítási
nap november 5. (hétfő).
november
Iskolai helyesírási verseny
Iskolai szavaló és szépkiejtési
november
verseny
november 5.
hétfő
Szülői fogadónap
Guy Fawkes’ Day – lőporos
november 5.
hétfő
összeesküvés rádiós műsor és
kiállítás
Beiskolázási tájékoztató szülők
november 8.
csütörtök
részére
Nyílt nap
Simmern kiállítás
Kiállítás a brit, francia és délnovember 8-9.
csütörtök-péntek
koreai tanulmányútról
Kamara kiállítás a rajzosok
munkáiból
Emelt szintű szóbeli érettségi
november 8-12.
csütörtök-hétfő
vizsgák
november 10.
szombat
Pályaorientációs nap
A magyar nyelv napja - rádiós
november 13.
kedd
műsor
Középszintű szóbeli érettségi
november 19-23.
hétfő-péntek
vizsgák
MEFI kötelező iskolaorvosi
november 21.
szerda
szűrés
Iskolarádió, kiállítás:
november 22.
csütörtök
Thanksgiving - hálaadás
MEFI kötelező iskolaorvosi
november 28.
szerda
szűrés
november 28.
szerda
Írásbeli DSD vizsga
november
Euroscola – teszt kitöltése
Miskolci Egyetem nyelvi
november/december
versenye
Munkanap (december 24.
december 1.
szombat
bedolgozása)
Természettudományos pályázat
december 3.
hétfő
kiírása
Szalagavató a Ferenczi Sándor
december 6.
csütörtök
Szakgimnáziumban
Munkanap (december 31.
december 15.
szombat
bedolgozása)
december 17.
hétfő
Városi adventi hangverseny
Idegen nyelvi karácsonyi műsor
december 19.
szerda
főpróbája
október 5.

péntek
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Időpont
(hónap, nap)

Program

december 20.

csütörtök

december 21.

péntek

december 27január 2.

csütörtökszerda

Karácsonyi kavalkád, vásár
Idegen nyelvi karácsonyi műsor
Iskolai karácsonyi műsor és
hangverseny
Téli szünet
A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2018. december 21.
(péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2019. január 3.
(csütörtök).
szóbeli DSD vizsga

január
januártól tanév
végéig

NETFIT felmérések

péntekFekete László középiskolai
szombat
teremlabdarúgó kupa
január 12-18.
szombat-péntek Sítábor Ausztriában
próba érettségi vizsga, próba
január 16.
szerda
nyelvvizsga
A 6. és 8. osztályos írásbeli
január 19. 10.00 óra szombat
felvételi vizsga
Rajz tagozatosok munkáinak
január 21-21.
hétfő-péntek
kiteregetése
Magyar kultúra napja - rádiós
január 22.
kedd
műsor
Pótló központi írásbeli felvételi
január 24. 10.00 óra csütörtök
vizsga
január 25.
péntek
Az első félév utolsó napja
január 28.
hétfő
Osztályozó konferencia
február 1.
péntek
A félévi értesítő kiosztása
Nyelvvizsga tájékoztató - bázis
február
intézmény program
február
Nyek-es találkozó
február 4.
hétfő
Szülői értekezlet
MEFI kötelező iskolaorvosi
február 6.
szerda
szűrés
február 14.
csütörtök
Iskolarádió - Valentine's Day
február 19.
kedd
Biztonságos internet nap
február 18-március
angol háziverseny
4.
február 21.
csütörtök
Biztonságos internet nap
Szóbeli felvételi
február 22.
péntek
(8. évfolyam)
Szóbeli felvételi
(6.
február 25-26.
hétfő-kedd
évfolyam)
A kommunizmus áldozatainak
február 25.
hétfő
emléknapja (megemlékezés)
február 25-március
"Pénz7" pénzügyi és vállalkozói
hétfő-péntek
1.
témahét
március
Goethe mozi
Felvételi pótnap
(6. és
március 4.
hétfő
8. évfolyam)
Március 15. ünnepi dekoráció
március 13.
szerda
elkészítése
március 14.
csütörtök
PÍ-day
Ünnepi megemlékezés - Március
március 14.
csütörtök
15.
március 18.
hétfő
St. Patrick’s Day-iskolarádió
március 18.
hétfő
Szülői fogadónap
március 18-22.
hétfő-péntek
Fenntarthatósági Témahét
Megemlékezés a víz
március 21.
csütörtök
világnapjáról
március 21.
csütörtök
Lengyel-magyar barátság nap
január 11-12.
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Időpont
(hónap, nap)
március 25-28.

Program
hétfő-csütörtök

március/április
március 29.

péntek

április
április elején

Matematika emelt szintű
érettségi szóbeli próba vizsgák
Frankofónia
Szabó Lőrinc szobrának
megkoszorúzása,
megemlékezés
Goethe mozi
Avasi kupa középiskolás
kosárlabda torna
Matematika próbaérettségi
Digitális témahét
Simmerniek fogadása
Magyar költészet napja
A Holocaust magyar
áldozatainak emléknapja

április 1.
április 8-12.
április 8-18.
április 11.

hétfő
hétfő-péntek
hétfő-csütörtök
csütörtök

április 16.

kedd

április 18-23.

Tavaszi szünet
A szünet előtti utolsó tanítási
csütörtök-kedd nap április 17. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap
április 24. (szerda).

április 26.

péntek

május 2.

csütörtök

május 2.

csütörtök

május 3.
május 6-24.

péntek
hétfő-péntek

május 8-9.

szerda-csütörtök Hatosztályos vizsgák

május 9.
május 10.

csütörtök
péntek

május 10.

péntek

május 11.

szombat

május 22.

szerda

május 24.

péntek

május 29.
június eleje
június 4.
június 5-13.
június 11-13.
június 13.
június 14.
június 17-28.
június 20.
június 21.
június 30-július 9.

Osztályozó konferencia végzős
osztályoknak
Szerenád
Végzős tanulók utolsó tanítási
napja, ballagási főpróba
Ballagás
Írásbeli érettségi vizsgák
Terepgyakorlat
Osztálykirándulások
Erdei iskola a 9. évfolyam
részére
Nemzetközi kamarakórus
fesztivál
Idegen nyelvi mérés (8. osztály)

Európa Nap
Országos kompetenciamérés
szerda
(8. és 10. évfolyam)
Belső vizsgák
A Nemzeti Összetartozás Napja
kedd
- rádiós műsor
Emelt szintű szóbeli érettségi
szerda-csütörtök
vizsgák
Rajz tagozatosok munkáinak
kedd-csütörtök
kiteregetése
csütörtök
Osztályozó konferencia
péntek
Utolsó tanítási nap, DÖK-nap
Középszintű szóbeli érettségi
hétfő-péntek
vizsgák
Kezdő évfolyamosok
csütörtök
beiratkozása
Tanévzáró ünnepség,
péntek
bizonyítványok kiosztása
vasárnap-kedd Angliai tanulmányút
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