A 2020/2021-es tanév első félévének ütemezése
Tanévnyitó értekezlet

augusztus 31. hétfő 8 óra

Tanévnyitó ünnepség

szeptember 1. (kedd) 8 óra

Első tanítási nap

szeptember 1. (kedd)

A tanévkezdéshez szükséges adatok, információk összegyűjtése, pontosítása; a házirend szeptember 1. (kedd)
ismertetése, megbeszélése az osztályok tanulóival.
2-6. óra osztályfőnöki óra
Osztály diákbizottságok megalakulása
szeptember 2. (szerda)
Tanári ügylet beindítása

szeptember 1. (kedd)

Igényfelmérés osztályonként vallás és hitoktatásra, tehetséglista elkészítése

szeptember első hete

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgaidőszakra (kijelölt középiskolákban)

szeptember 7. (hétfő)

Igényfelmérés pontosítása közép-és emelt szintű érettségi, felvételi előkészítők tartására szeptember 2-3. (kedd-szerda)
11. és 12. évfolyamon, osztályfőnöki órán az előzetes jelentkezések alapján.
Érettségi előkészítők, felzárkóztató foglalkozások, (tanórán kívüli tevékenységek) iránti
igények és lehetőségek összevetése:
szeptember 4. (péntek)
A foglalkozások beindítása:
szeptember 7. (hétfő)
Foglalkoztatási tervek elkészítése:
szeptember 30. (hétfő)
Az iskolai diákönkormányzat munkájának beindítása

szeptember 14. (hétfő)

A 9. évfolyamokon magyar nyelv és irodalomból, matematikából és idegen nyelvből a
szintfelmérők megíratása

szeptember 14-ig (hétfő)

Tehetséggondozás, versenyekre való felkészítésre a foglalkozások beindítása

szeptember 7-től folyamatos

Pályakövetés a volt 12-es osztályok körében.
Ennek összesítése iskolánk honlapján.

szeptember 14-ig
október 1.

Munkaközösségek munkájának tervezése

szeptember 4. (péntek)

Kréta elektronikus naplóhoz adatok gyűjtése (felelősök: osztályfőnökök)

szeptember 11. (péntek)

OKTV-re jelentkezés határideje

szeptember 18. (péntek)

Munka és balesetvédelmi oktatás megtartása (fizika, kémia, informatika, estnevelés és fi- szeptember végéig
zikális felkészítés órákon) és a tűzriadó terv, nemdohányzók védelméről szóló törvény
ismertetése osztályfőnöki órán
(A balesetvédelmi oktatásról jegyzőkönyvek készítése!)
Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és BTM-es tanulók kimutatása osztályonként (leadás szeptember közepéig
iskolai összesítésre, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel egyeztetve)
Szükség esetén kapcsolatfelvétel a Jóléti Szolgálattal, pszichológussal:
szeptember végéig
Neveltségi szint mérése a 9. évfolyamokon

szeptember végéig

Szaktárgyi tanmenetek elkészítése, leadása a munkaközösség-vezetőknek
(9-10-11. évfolyamon 36 hét, 12. évfolyamon 30 hét)

szeptember 30. (szerda)

Adatgyűjtés az osztály, iskolai statisztikák elkészítéséhez

október 1. (csütörtök)

Szülői értekezlet tartása a 12. évfolyamon

szeptember 14. (hétfő)

Szülői értekezlet tartása a 9-10-11. évfolyamon (Rendőrség, Jóléti Szolgálat felkérése)

október 5. (hétfő) 16:30 óra

Belső ellenőrzés: tanítási órák, foglalkoztatások látogatása (belső ellenőrzési terv szerint) október 5-től folyamatosan
A 9. évfolyamon tanulók munkájának figyelemmel kísérése, az év eleji neveltségi szint- október 20. (kedd)
felmérők, tantárgyi felmérők megbeszélése
14:40-től
Megemlékezés tanórai keretek között az Aradi vértanúkról
(Városi ünnepség)

október 6. (kedd)
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Osztályfőnöki tanmenetek elkészítése

október 9. (péntek)

Szelet a vitorlába – Pályaválasztási kiállítás

október 2. hete

Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
10.A osztály, Csiginé Nagy Krisztina osztályfőnök

október 22. (csütörtök) 8 órától

2020. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

október 16-30.

2020. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten
2020. évi október-novemberi szóbeli vizsgák közép szinten

november 12-16.
november 23-27.

Az általános iskolák értesítése a 10-11. évfolyamos tanulók 9. és 10. osztályos év végi
eredményeikről

október 31-ig

Őszi szünet: 2020.október 26-tól, október 30-ig
október 26-tól, október 30-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap
november 2. (hétfő).
Nyitott kapuk napja

november 09. (hétfő) és 25.
(szerda)

Az országos méréshez szükséges adatok megküldése a Hivatalnak

november 20. (péntek)

Verébavató: a 9. évfolyam tanulóinak iskolapolgárrá fogadása

november 18. (szerda) 14 óra

A gyenge tanulmányi eredményt elérő, bukásveszélynek kitett tanulók szüleinek értesí- december 7. (hétfő)
tése
Pályaorientációs nap

december 11. (péntek)

Nevelési értekezlet

december 12. (szombat)

Téma: Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók segítése.
Részképesség zavar, tanulási zavar korai felismerése (külső előadó).
Iskolai karácsonyi ünnepség Felelős a 11.D osztály Badar Ildikó osztályfőnök

december 18. (péntek) 8 óra

Téli szünet: 2020. december 21.- 2021. január 3.
2020. december 21.- 2021. január
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első taní- 3.
tási nap 2021. január 4. (hétfő).
Az első félév utolsó tanítási napja

2021. január 22. (péntek)

Félévi osztályozó értekezlet

2021. január 25 és 26. (hétfő-kedd)

Félévi értesítők kiosztása

2021. január 29. (péntek)

Az első félév munkájának értékelése.

2021. február 5. (péntek) 12.00

Félévi szülői értekezlet szaktanári fogadóórák:

2020. február 8. (hétfő)

A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2020/2021. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2021. január 11. és április 23. között kell megszervezniük. Az adatokat 2021. május 28-ig
kell feltölteni a NETFIT rendszerbe.
Derecske, 2020. szeptember 01.
Nagy József
intézményvezető
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