Az Avasi Gimnázium éves programterve a 2019/20. tanévre

Időpont

Program

augusztus 26.
augusztus 29.

Alakuló értekezlet
Javítóvizsgák

augusztus 28-30.

Csacsitábor a kezdő évfolyamnak

augusztus 28.

Munkaközösségi ülések

szeptember 2.

Első tanítási nap, tanévnyitó iskolagyűlés

szeptember 2.
szeptember
szeptember

Tanévnyitó értekezlet
Belső vizsgák
DSD jelentkezés

szeptember 11.

Szülői tájékoztató általános iskolások tehetséggondozó
foglalkozásairól

szeptember 8-20.
szeptember 10.

Utazás Simmernbe
Szülői értekezlet

szeptember 13-14.

Tehetséggondozó foglalkozások (6-8. osztály) beindulása

szeptember 16-22.

Európai Mobilitási Hét

szeptember 20.

OKTV-re jelentkezés határideje (a filozófia kivételével)

szeptember 27.
szeptembertől
folyamatosan
szeptembertől
folyamatosan
szeptember-október

Teremdekoráció határideje

szeptember 27.

Tehetséggondozó szakkör kémiából
Biológia feladatmegoldó verseny (7. 8. évfolyam)
Természetfotó pályázat
Kutatók éjszakája, interaktív játszóház (meseelőadás,
robotfoci, kísérletek)

szeptember 30-október 1. Csacsi-napok, csacsiavató
október

DEbate - vitaverseny

október

Nyelvvizsga tájékoztató - bázis intézmény program
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Időpont

Program

október

Apáczai Csereprogram - Robotika határok nélkül

október/november

Gárdus verseny, idegen nyelvű szavalóverseny

október 3.

Megemlékezés a német újraegyesítésről

október 4.

Megemlékezés az Állatok Világnapjáról

október 4.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

október 4.
október 7-9
október 8.
október 10.
október 10.

Október 6. dekorációjának elkészítése
Szelektív hulladékgyűjtés
Pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap
Véradás
Goethe mozi

október 12-17.

Münsteri Paulinum Kórusának látogatása

október 15.
október 16-18.
október 21.
október 22.

Iskolai koncert
Avasi diáknapok
Október 23. dekorációjának elkészítése
Ünnepi műsor - Október 23.

Őszi szünet
október 28-november 1. Szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
november
november
november 4.
november 5.
november 7.

Iskolai helyesírási verseny
Iskolai szavaló és szépkiejtési verseny
Szülői fogadónap
Guy Fawkes’ Day – lőporos összeesküvés rádiós műsor és
kiállítás
Beiskolázási tájékoztató szülők részére
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Időpont

november 7-8.
november 13.
november 14.
november 22.
november 27.
november
november
november/december
december
december

Program
Nyílt nap
Simmern kiállítás
Kiállítás a brit tanulmányútról
Kamara kiállítás a rajzosok munkáiból
A magyar nyelv napja - rádiós műsor
Goethe mozi
Iskolarádió, kiállítás: Thanksgiving - hálaadás
Írásbeli DSD vizsga
Euroscola – teszt kitöltése
Juvenes Translatores fordítóverseny jelentkezés
Miskolci Egyetem nyelvi versenye
Művészettörténet OKTV 1. forduló
Természettudományos pályázat kiírása "kedvenc
kísérletem" címmel

december 6.

Szalagavató dekoráció

december 7.
december 7.
december 12.
december 14.
december 16.

Munkanap (december 24. bedolgozása)
Szalagavató
szóbeli DSD vizsga
Tanítás nélküli munkanap (december 27. bedolgozása)
Városi adventi hangverseny

december 19.

Idegen nyelvi karácsonyi műsor

december 19.
december 20.

Karácsonyi kavalkád, vásár
Természettudományos pályázat kiírása

december 20.

Iskolai karácsonyi műsor és hangverseny

december 23január 3.
január 9.
januártól
január
január 16.

Téli szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 20.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január
6. (hétfő).
Vizuális kultúra OKTV 1. forduló
Kémiai feladatmegoldó verseny (7. 8. 9. évfolyam)
Sítábor
próba nyelvvizsga
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Időpont

Program

január 13-17.

Rajz tagozatosok munkáinak kiteregetése

január 18. 10.00 óra

A 6. és 8. osztályos írásbeli felvételi vizsga

január 20.- április 24.
január 22.
január 23. 14 óra
január 24.
január 27.
február 3.
február 3.
február

Fizikai fittségi mérés (NETFIT)
Magyar kultúra napja - rádiós műsor
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga
Az első félév utolsó napja
Osztályozó konferencia
A félévi értesítő kiosztása
Félévi értekezlet
Nyelvvizsga tájékoztató - bázis intézmény program

február

Nyek-es találkozó

február
február 10.
február 14.
február 14.

Zrínyi matematikaverseny
Szülői értekezlet
Iskolarádió - Valentine's Day
Avasi Diákbál
Szóbeli felvételi
(6. és 8. évfolyam), tanítás nélküli munkanap

február 24.
február 25.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja (megemlékezés)

március 2-6.

"Pénz7" pénzügyi és vállalkozói témahét

március
március
március 2.
március 12.
március 13.
március 16.
március 17.

Goethe mozi
Apáczai Csereprogram - Robotika határok nélkül
Felvételi pótnap
(6. és 8. évfolyam)
Március 15. ünnepi dekoráció elkészítése
Ünnepi megemlékezés - Március 15.
Szülői fogadónap
Természettudományos témahét, környezettudatosság,
csodák aulája
St. Patrick’s Day-iskolarádió

március 18.

Matematika próbaérettségi

március 19.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

március 16-20.

4

Az Avasi Gimnázium éves programterve a 2019/20. tanévre

Időpont

Program

március 23.
március 23-27.
március 23-26.
március/április

Lengyel-magyar barátság nap
Digitális témahét
Matematika emelt szintű érettségi szóbeli próba vizsgák
Frankofónia

március 31.

Szabó Lőrinc szobrának megkoszorúzása, megemlékezés

április

Fenntarthatósági Témahét

április
április
április 10.

április 16.
április 20-30.
április 24.
április 28.
április 29.
április 30.
május 4-25.
május 4-6.
május 6-7.
május 7.

Euroscola
Goethe mozi
Magyar költészet napja
Tavaszi szünet
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda).
Megemlékezésa holokauszt áldozatairól
Simmerniek fogadása
Osztályozó konferencia végzős osztályoknak
Szerenád
Végzős tanulók utolsó tanítási napja, ballagási főpróba
Ballagás
Írásbeli érettségi vizsgák
Tanítás nélküli munkanapok
Hatosztályos vizsgák
Terepgyakorlat biológia tagozatosoknak

május 8.

Osztálykirándulások

május 8.

Erdei iskola a 9. évfolyam részére

május 11.

Nemzetközi kamarakórus fesztivál

május 20.
május 22.

Idegen nyelvi mérés (8. osztály)
Európa Nap

május 27.

Országos kompetenciamérés

június eleje
június 4.

Belső vizsgák
Nemzeti Összetartozás Napja

április 9-14.
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Időpont

Program

június 3-19.
június 9-11.
június 12.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Rajz tagozatosok munkáinak kiteregetése
Osztályozó konferencia

június 15.

Utolsó tanítási nap, DÖK-nap, Évzáró Hangverseny,
tanítás nélküli munkanap

június 15-26.
június 23.
június 26.
június 28-július 7.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Kezdő évfolyamosok beiratkozása
Tanévzáró ünnepség, bizonyítványok kiosztása
Angliai tanulmányút

Az iskolai sportkör feladatait a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet látja el, a DSE, melynek szakmai programja a 2019/2020-as tanévre a következő:
A Diáksport Egyesületünk sportcsoportjai a következőek: atlétika és általános sport, aerobic, kosárlabda, kézilabda, röplabda, floorball, torna. Minden
csoportban fiú és leány foglakozások is vannak. Tornacsarnokunk és udvari kézilabda pálya hiánya miatt ebben a tanévben sem tudunk az iskolában
edzéseket tartani, ezért a fenntartó és az igazgató által egyeztetett intézmények tornatermeiben, szabadtéri pályáin tudjuk a foglakozásokat levezetni.
Legtöbbször csapataink más iskolákban edzőmérkőzéseket játszottak és különböző tornákon vettek részt. Ilyen körülmények között is a Diákolimpiai
versenyeken szép redmények születtek.
Ebben a tanévben is benevezünk minden sportcsoporttal és más sportágakban leigazolt tanulóinkkal a Diákolimpiai versenyrendszerbe. Labdajátékban a
mérkőzések egész tanévben folyamatosan kerülnek lebonyolításra. Az egyéni sportágakban pedig az éves versenykiírás a mérvadó, amely megtekinthető az
Országos, Megyei, Városi Diákolimpiai Szövetség programfüzetében és internetes honlapján.
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