MUNKAREND TERVEZET
A 2016-2017. TANÉVRE
AUGUSZTUS
Dátum
22. H
23. K
24. Sz
25. Cs

Időpont
Program
8 óra
Javítóvizsga. Pótbeiratkozás.
8 óra
8 óra
8 óra
14 óra

26. P
8 óra
27. Szo 8-15-ig
29-30.
H-K
30. K
15 óráig
31. Sz 745-1230
17 óra

Tanévnyitó tantestületi értekezlet
Osztályfőnöki munkaközösségi megbeszélés
Munkaközösségi megbeszélések II. (idegen nyelv,
történelem, testnevelés, internátus).
Munkaközösségi megbeszélések I. (magyar, term.tud.,
matematika, hittan).
Tanári csendesnap.
Országos Református Tanévnyitó (Túrkeve)
Kécskei Pallérozó tábor - Tiszakécske, Indulás: 8 órakor
érkezés másnap 15 órára.
A felsőbb éves diákok beköltözése az internátusba.
Csendesnap.
Tanévnyitó istentisztelet és ünnepély, az új diákok
fogadalomtétele.
A
tanítási
napok
száma
nappali
tagozatos
középiskolákban 181 nap. A nevelőtestület a tanév helyi
rendjében meghatározott pedagógiai célra 6 munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 1
nap programjáról a DÖK jogosult dönteni.

Felelősök
mkv., szaktanárok, 3 fő
/bizottság
nevelőtestületi tagok
Bencsikné Sz. Zs., of.

Sípos P. int. lp., nev.t.tagjai
ig., igh. + 2 fiú (11. évf.)
Molnár A., Kocsis Sz., of.,
DÖK v., Sípos P.
Hegedűs K.
Sípos P., of.
ig., igh.
ig., mkv., of.

SZEPTEMBER
Dátum
1. Cs
6-11.

Időpont

9. P
10-11.
Szo-V
12. H
16. P

Program

Felelősök

Első tanítási nap.
Espelkampi testvériskola látogatása, kb. 40 fő
Érkezés szept. 6-án 14 óra

15

Bálintné, Ragóné, Cziráné

Az elektronikus napló adatainak kitöltése, ellenőrzése, a of.
bizonyítványok beadása, az anyakönyvek kitöltése.
Nagykőrösi Arany Napok (Köz.szolg.)
F. of., Ecsedi P., Sipos P.,
Oszlánczi A.
Tanári bibliaóra.
Sípos P.
Szakkörök,
előkészítők,
korrepetálások,
táborok igh., mkv., szaktanárok,
meghirdetése, beindítása, létszámok leadása.
Az országos, megyei és házi versenyek meghirdetése.
(A jelentkezőket név szerint tartsa nyilván a
munkaközösség-vezető!)
A kompetencia alapú tanmenetek beadása a mkv., of., szaktanárok

munkaközösség-vezetőknek – csak digitálisan
17. Szo
19-23.
22. Cs
22. Cs
23. P

715A Öregdiákok (AJDE) találkozója, közgyűlése –
30
13
feladatok, programok (fsz. - díszterem).
17 órától Szülői értekezletek
Lakitelek - Filmszemle
45
15
A DÖK éves programkészítő megbeszélése.
1945
Az internátus új növendékeinek befogadó estje.
15
„Csömöte csörte”. Az új osztályok diákjainak
16

30. P

ig., of., diákok, DÖK
of.
Kocsis Sz.
int.v.
Kocsis Sz., végzős oszt.

bemutatkozása, versenye.
Arany János Társaság – Damó istván előadása
Hó végi áhítat (Az énekeskönyv használata elvárás.)
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vallástanárok, of.

Folyamatos
feladatok:

Az OKTV jelentkezések beadása (emelt szintű csoportonként 1-2 fő indulása elvárás).
Helyesírási verseny (magyar munkaközösség)
A tanulói egészségügyi vizsgálatok megszervezése.
ÉTEK pályázat meghirdetése – Szokonyáné, munkaközösség-vezetők
A tüdőszűrő lapok leadása október 1-ig. (tanároknak, alkalmazottaknak kötelező)
Az ellenőrző könyvek vezetésének az ellenőrzése. (Of. minden hónap utolsó csütörtöki
napig)
A tanulók érdemjegyeinek beírása a mozanaplóba.
A bejáró és az internátusi növendékek (javasolt a vasárnap esti istentisztelet közös
látogatása) templomjárásának figyelemmel kísérése (a vallástanárok negyedévente
ellenőrzik és tapasztalatukról tájékoztatják az osztályfőnököket).

OKTÓBER
Dátum
3. H
3. H
1.vagy
8. Szo
6. Cs

8. Szo
10. H

Időpont
Program
1445
A tüdőszűrő lapok leadása.
17 óra Zenei világnap.
15 óra Tantestületi megbeszélés, beszámolók
értekezletek tapasztalatairól.
A kezdő osztályok mátrai kirándulása.
3. óra
helyett
17 óra

15 óra

14. P

15. Szo
20. Cs

21. P
1345

16
28. P
23. V

egyházi
hirdetés

a

Felelősök
igh.
Ecsedi P.
szülői ig., igh., of.

Nemzeti gyásznap – Megemlékezés az aradi vértanúkról,
megjelenés ünnepi öltözetben.
Igazgatói tájékoztató az osztály SZK elnökségének és az
érdeklődő szülőknek (díszterem).
Nagyszalontai kirándulás
Tanári bibliaóra.
A meghirdetetett tanulmányi területek (képzések)
kódjainak megküldése a Hivatalnak.
Az alapítványi ösztöndíjak és egyéb segélyek beadásának
határideje.
Évfordulós faliújságok elkészítése: Arany János, 1956.,
Reformáció.
Munkanap
A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett
közleményben
foglaltak
szerint
meghatározzák
tanulmányi területeiket és a Hivatal által meghatározott
formában megküldik a Felvételi Központnak. A
középfokú iskola felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra
hozza a felvételi eljárásának a rendjét, és a felvételi
tájékoztatóját közzé teszi a köznevelés információs
rendszerében.
Koszorúzás Budapesten, Arany János sírjánál (8 fő).
Részvétel a városi Arany-ünnepélyen – koszorúzó diákok
biztosítása – ünnepi öltözet – 1-7. rövidített óra
Szónok: Jókai Anna a Nemzet Művésze címmel
kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas
magyar író- és költőnő, a Digitális Irodalmi Akadémia
alapító tagja
arany János Társaság felolvasó ülése
Hó végi áhítat (énekeskönyv!)
Nemzeti ünnep – városi rendezvény – a gimnázium
közreműködésével, az osztályok minden tagja 15 perccel
a program kezdése előtt gyülekezik a gimnázium épülete
előtt és együtt vonul, majd érkezik vissza az iskolához.
Kivéve a szereplők.
Az új borért való hálaadó istentisztelet úrvacsorával –
egyenruha, énekeskönyv – minden városi tanulónak
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Molnár A., of.
szervező és rendező tanárok
ig., Bencsikné Sz. Zs.

Sípos P.
igh., iskolatitkár
ig., igh., iskolatitkár, of., DÖK
vezetők
felelős osztályok
Nevelési értekezletként
ig., igh.

of. mkv., DÖK
ig., of., magyar mkv.
szervező iskolánk és az AJT

Magyar munkaközösség
Sípos P.
ig., of., szaktanárok
(zászlók átvétele a portán)

Sípos P.

szerint
31. H

10 óra

Egyéb:

helyben, a bejáró és az internátusi növendékeknek
otthon.
A reformáció emlékünnepe (istentisztelet úrvacsorával) – Sípos P., of., számozzuk 1-3 óra
ünnepi
öltözet,
énekeskönyv
–
tanároknak, 1 hittan
alkalmazottaknak és tanulóknak helyben, a bejáróknak és 1 ének
az internátusiaknak otthon.
1 osztályfőnöki
A Talentum alapítvány kuratóriumainak ülése.
Kirándulási tervek, időpontok és helyszínek. (F: of. mkv.)
Előkészítő foglalkozások meghirdetése az általános iskolások számára magyar, matematika
és angol nyelvből.

NOVEMBER
Dátum
2. Sz

Időpont

Program
Felelősök
Halottak napja (a temetői sírok rendbetétele okt. 28-ig). of., gondnok
Őszi szünet: november 2. - november 4., utolsó tanítási osztályfőnökök
nap okt. 28. (péntek), első tanítási nap nov. 7. (hétfő).
7. H
15 óra Tanári bibliaóra.
Sípos P.
10. Cs
15 óra Angol 6. osztályos felkészítő, magyar 8. osztályos
felkészítő
16 óra Matematika 6-8. osztályos felkészítő
11. P
15 óra Arany János szavalóverseny – megemlékezés a költő magyar mkv.
nagykőrösi tanárságának kezdetéről – díszterem.
15 óra
Magyar 6. osztályos felkészítő
14. H
15 óra Tantestületi megbeszélés.
ig., igh., szaktanárok
A diákok első tantestületi értékelése (bukás, hiányzás,
magatartás, dicséret, elmarasztalás, egyéb) A szülők szaktanárok, of.
hivatalos értesítése a tantestületi döntésekről.
19. Szo
9-12
Pincétől a padlásig!
20. V
10 óra Örök élet vasárnapja, istentisztelet – énekeskönyv – az
egyházi év vége, tanároknak, alkalmazottaknak és Sípos P., vallástanárok, of.
tanulónak helyben, a bejáróknak és az internátusiaknak
otthon.
21. H
16 óra Tantestületi megbeszélés.
ig., igh.,
17-18-ig Fogadóóra.
szaktanárok
30
25. P
13
Hó végi áhítat (énekeskönyv!) – rövidített órák
Sípos P., of.
26. Szo 16 – 20
Szalagtűző ünnepély – ünnepi öltözet.
a 11-es of. és szervezők.
27. V
10 óra Advent első vasárnapja – istentisztelet úrvacsorával Sípos P., of.
(énekeskönyv,
ünnepi
öltözet
–
tanároknak,
alkalmazottaknak és tanulónak helyben, a bejáróknak és
az internátusiaknak otthon).
28. H
15 óra Tantestületi megbeszélés.
ig.
29-308- 1130 Nyílt napok – (Kedd) Petőfi-Dalmady; (Szerda) Kossuthdec. 1-2
Kolping; (Csütörtök) Arany-Rákóczi; (Péntek) vidékiek.
Folyamatos
Az osztályozóvizsgák és a továbbtanulás előkészítése a végzős évf. számára.
feladatok:
A megyei és az országos tantárgyi versenyek fordulói.
Osztályonként ajándékok készítése az adventi vásárba.

DECEMBER
Dátum
1-2.
6. K
5-9.
4. V

Időpont
Program
Felelősök
8- 1130 Nyílt napok – (Kedd) Petőfi-Dalmady; (Szerda) Kossuth- ig., igh. mkv., szaktanárok
Kolping; (Csütörtök) Arany-Rákóczi; (Péntek) vidékiek.
17 óra Mikulásváró ünnepség
Mikulás-programok osztálykeretben.
of., DÖK
10 óra Advent második vasárnapja (énekeskönyv, alkalomhoz Sípos P., of.
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9. P

12. H

15

14. Sz

11. V

10 óra

15. Cs
16. P
21. Sz

1945

12 óra
13 óra

25-26.

10 óra

illő öltözet – tanároknak, alkalmazottaknak és tanulónak
helyben, a bejáróknak és az internátusiaknak otthon).
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi
vizsgára közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
Karácsonyi vásár
Tanári bibliaóra.
Az em. szintű előkész. való jelentkezések leadása.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
intézmények jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által
meghatározott módon - a hozzájuk felvételi vizsgákra
jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.
Advent harmadik vasárnapja (énekeskönyv, alkalomhoz
illő öltözet – tanároknak, alkalmazottaknak és tanulónak
helyben, a bejáróknak és az internátusiaknak otthon).
Internátusi karácsony – ünnepi öltözet.
Osztályozóvizsga kérelmek leadása (10-12. évf.)
Iskolai karácsony – a 9. évfolyam ajándékműsora a 3. óra
után – (ünnepi öltözet, iskolába érkezés a szokott időben). –
rövidített óra
Év végi áhítat – (énekeskönyv!)
Tantestületi évzáró összejövetel - kollégium
Téli szünet: december 22. - január 2. Utolsó tanítási nap
december 21. (szerda), első tanítási nap január 3. (kedd).
Karácsony – istentisztelet úrvacsorával (tanároknak,
alkalmazottaknak
és
tanulónak
a
felekezetük
közösségében
helyben, a
bejáróknak és
az
internátusiaknak otthon).

ig., igh.

Sípos P.
a 10.a-b-c of.
ig., igh., isk. titkár

Sípos P., of.

int.v.
szaktanárok, of.
Sípos P., of.

ig., gazd. vez.
of.
Sípos P., of.

JANUÁR
Dátum
1. V
3. K
6. P
11. Sz
16. H
21. Szo

20. P
23. H

27. P

28. Szo

Időpont
Program
10 óra Újévi istentisztelet. Szeretettel hívunk mindenkit!
A téli szünet utáni első tanítási nap.
735-től év- és hétkezdő áhítat a református templomban.
A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálatának a
megszervezése (január 6. – június 1. között).
A magyar kultúra napjára (jan. 22.) faliújság elkészítése.
Matematika szakaszvizsga
10 óra A központi írásbeli felvételi dolgozatok megírásának a
napja. (Ügyeletesek beérkezése 9 óra)
A pótló írásbeli időpontja: január 26. csütörtök 14 óra.
1425 ig A félévi jegyek lezárása. Az első félév utolsó napja.
A magyar kultúra napja (egy-egy program).
Csendesnap (az első két óra osztályfőnöki).
13 óra Osztályozókonferencia.
A diákok második tantestületi értékelése.
Ökumenikus imahét.
A félévi értesítők kiosztásának határideje, a szülők
tájékoztatása.
Hó végi áhítat (énekeskönyv!) – rövidített órák
15-17-ig Az új tanév képzéseire jelentkező tanulók tájékoztatója,
elbeszélgetés, szülői nyilatkozatkérés. (pótnap: február
3.)
9-11
Fizikai-erőnléti alkalmassági felmérő, intézményi
ismertető a szakgimnáziumba jelentkezők számára
(pótnap: február 3.)
19 óra A Szülői Közösség által szervezett vacsora (Toldi M.
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Felelősök
Sípos P., of.
Sípos P., of.
dr. Fülöp Tiborné, testnevelők
of.
ig., igh., ügyeletes szaktanárok

of., szaktanárok
magyar mkv
Sípos P., of.

Sípos P., of.
of.
Sípos P.
ig., igh., felkért tanárok

ig., SZK vezetők,

30. H

14 óra

31-febr.
3.
Folyamatos
feladatok:

Szki.)
osztályfőnökök, szaktanárok
Rövidített órák! Félévzáró tantestületi értekezlet a ig, a 12. évf. és a 13.c of.
díszteremben. A 7. óra elmarad.
A jutalomra javasolt végzős diákok felterjesztése
javaslattal és eredményekkel.
Szülői értekezletek
of.
Tanulmányi versenyek a kiírás szerint.
Alapítványi támogatások kérése és az 1%-ok felajánlásának szorgalmazása. (of.)

FEBRUÁR
Dátum Időpont
Program
3. v. 10. 15 óra Farsangi délután.
P
6. H
15 óra Tantestületi értekezlet – a szülői értekezletek
tapasztalatai, döntés a végzős tanulók jutalmazásáról.
9. Cs
8-16
Központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése
14. K
17 óra A Szülői Közösség igazgatói tájékoztatója és
megbeszélése a díszteremben.
15. Sz
Az érettségi és felvételi jelentkezési lapok beadása. Az
alapítványi ösztöndíjak, segélyek, pályázatok beadása
véleményezéssel az iskolatitkárnak.
13. H
15 óra Tanári bibliaóra.
24.
15-17 Szóbeli felvételi vizsga (angol, német) az általános
felvételi eljárás keretében jelentkezett általános iskolai
tanulók számára. (pótnap: 2017. február 27.)
18-22
Iskolai sítábor. (Molnár A.)
24. P

2. óra
elején

24. P
24- márc. 05
Folyamatos
feladatok:

Felelősök
Kocsis Sz., DÖK
ig., igh., iskolatitkár,
of.
ig., of. mkv.
pályaválasztási felelős,
of. és az osztályok DÖKvezetői
Sípos P.
idegen ny. mk.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (iskolai történelem mkv.
megemlékezés).
Hó végi áhítat (énekeskönyv!) – rövidített órák
Református Vándorkiállítás Nagykőrösön
Az OKTV második fordulói.
igh.
Egyéb tantárgyi versenyek.

MÁRCIUS
Dátum Időpont
Program
1.Sz
Hamvazószerda
2. Cs
3. órában Megemlékezés Arany János születésének 200.
évfordulóján (ünnepi öltözet) – rövidített óra
3. P
Faliújság készítése az 1848-49-es szabadságharcról.
5. V
10 óra Böjt első vasárnapja – istentisztelet. (tanároknak,
alkalmazottaknak
és
tanulónak
a
felekezetük
közösségében
helyben, a
bejáróknak és
az
internátusiaknak otthon).
6.H
15 óra Tanári bibliaóra.
6-10.
I. Tematikus hét – Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás
hete
10. P
8-16
Az intézménybe jelentkezett tanulók ideiglenes felvételi
jegyzékének kifüggesztése.
14. K
3. órában Iskolai emlékezés az 1848-49-es szabadságharcra –
ünnepi csengetési rend, ünnepi öltözet.
15.Sz
10 óra Nemzeti ünnep – városi rendezvény – az osztályok
diákképviselői 15 perccel a program kezdése előtt
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Felelősök
magyar mkv.
felelős osztály
Sípos P., of.

Sípos P.

ig., igh., iskolatitkár
rendező osztály
ig., of. (zászlók átvétele a
portán), szaktanárok

16. Cs
20. H

15 óra
15 óra

23. Cs
28-29.
31. P
31. P

gyülekeznek a gimnázium épülete előtt és együtt
vonulunk, majd érkeznek vissza az iskolához.
DÖK közgyűlés.
Tantestületi megbeszélés. A diákok harmadik tantestületi
értékelése. A szülők tájékoztatása.
Történelem szakaszvizsga – írásbeli
Történelem szakaszvizsga – szóbeli
Hó végi áhítat (énekeskönyv!) – rövidített óra
Faliújság készítése a költészet napjára (ápr. 11.).

Kocsis Sz., DÖK
ig., igh., szaktanárok, of., mkv.

Sípos P.
of., felelős osztály

ÁPRILIS
Dátum
01.
3. H

Időpont

16 óra
17-18-ig

3-10.
3-7.
4-5-6.
7. P

9. V

10 óra

10. H
12. Sz

15 óra

16. V

10 óra

19. Sz

19-27.
24. H

24-28.
26. K
28. P

15 óra

Program
Számítógépes programozási verseny a református
középiskolák tanulóinak.
Tantestületi értekezlet
Fogadóóra.
A jelentkezések beadása az emelt szintű érettségi
vizsgára történő felkészítésre.
Magyar szakaszvizsga
II. Tematikus hét – Digitális témahát
Osztályozóvizsga időpontja
Húsvéti vásár
Az ideiglenes felvételi rangsor elküldése a központnak.
Előrehozott érettségire és kérelemre engedélyezett
jelentkezők osztályozóvizsgái.
Virágvasárnap
–
istentisztelet
(tanároknak,
alkalmazottaknak és tanulóknak a felekezetük
közösségében
helyben,
a
bejáróknak
és
az
internátusiaknak otthon).
Tanári bibliaóra.
A holokauszt áldozatainak emléknapja, megemlékezés a
holokauszt áldozatairól (csoportonként a 2. óra elején 510 percben).
Tavaszi szünet: április 13-18. Utolsó tanítási nap: április
12. (szerda), első tanítási nap április 19. (szerda).
Húsvét vasárnap – istentisztelet – ünnepi öltözet –
(tanároknak, alkalmazottaknak és tanulóknak a
felekezetük közösségében helyben, a bejáróknak és az
internátusiaknak otthon).
Föld napja faliújság.
A közép- és emelt szintű csoportok számának és
résztvevőinek véglegesítése és közzététele.
Idegen nyelvi szakaszvizsga
Tantestületi megbeszélés.
Előzetes javaslattétel leadása a 7-11. évfolyamos tanulók
év végi jutalmazásához.
A felügyelő tanárok tájékoztatója a díszteremben
III.
Tematikus
hét
–
Fenntarthatóság
és
környezettudatosság témahát
A felvételt nyert általános iskolások és iskoláik
kiértesítése.
A végzős tanulók érdemjegyeinek beírása, a könyvtári
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a 10.a és b, valamint a 11.c of.

Sípos P., vallástanárok

Sípos P.
történelem mkv., szaktanárok
of.
Sípos P., of.

felelős osztály
ig., igh., mkv.

ig., igh., of.

ig., igh., iskolatitkár
szaktanárok, of.

könyveinek visszaadása!
A tankönyv-támogatási kérelmek beadása.
Az érettségiző tanulók írásbelikhez szükséges
eszközeinek begyűjtése, ellenőrzése.
Hóvégi áhítat
A bukásra álló tanulók szüleinek hivatalos értesítése. (F: of.)
Szülői értekezletek szükség szerint.

Folyamatos
feladatok:

MÁJUS
Dátum
4. Cs

Időpont
15 óra
17 óra

4.Cs
11 óra

6. Szo

10 óra

8-től

28. V
10. Sz

10 óra

17. Sz

8-930

29. H

15 óra

25. Cs

830

24. Sz
26. P
26.P

3. óra
helyett

Program
Végzős évfolyam osztályozókonferenciája
A végzős osztályok búcsúzó programja.
A végzős évfolyam utolsó tanítási napja. Babanap.
Tájékoztató az érettségizők számára a díszteremben.
Virággyűjtés és behozatal az iskolába (du. 14-18 óra)
(minden tanuló részvétele elvárás). Díszítés 14-18 óráig.
Ballagás: ünnepi istentisztelet, emlékező séta az alma
mater körül – a tanárok, alkalmazottak és tanulók
megjelenése elvárás – ünnepi öltözet.
Írásbeli érettségi vizsgák.
Magyar:
május 8.
8 óra
Matematika:
május 9.
8 óra
Történelem:
május 10.
8 óra
Angol nyelv:
május 11.
8 óra
Német nyelv:
május 12.
8 óra
Biológia:
május 16.
8 óra
Informatika:
május 18.
8 óra
Kémia:
május 19.
8 óra
Földrajz:
május 19. 14 óra
Fizika:
május 22.
8 óra
Olasz nyelv
május 25.
8 óra
Megjelenés a vizsgák előtt fél órával.
Konfirmációs istentisztelet
A tanulók munkájának értékelése, az érdemjegyek
beírása, a szülők tájékoztatása.
A Hivatal által szervezett írásbeli angol nyelvi mérés
lebonyolítása.
Tantestületi értekezlet
Előzetes javaslattétel leadása a 7-11. évfolyamos
tanulók év végi jutalmazásához.
Nevelési értekezlet
Áldozócsütörtök. Az Úr mennybemenetelének ünnepe,
istentisztelet úrvacsorával a ref. templomban – ünnepi
öltözet, énekeskönyv. A tanároknak, alkalmazottaknak
és tanulóknak iskolai program.
Kompetenciamérés (8., 10. évfolyam)
Hó végi áhítat (énekeskönyv!) – rövidített órák.
Megemlékezés a Hősök napjáról (ünnepi csengetési
rend, ünnepi öltözet).
A nyári táborozásokon és konferenciákon résztvevő
tanulók és kísérőtanárok jelentkezése.
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szaktanárok
Sípos P.
gondnok, takarítók of.
ig., igh., int.v., of.
Ecsedi P., magyar mkv.
ig. és igh., jegyzők,
szaktanárok, végzős
osztályfőnökök

szaktanárok, of.
id.ny.mkv.

Habon L., dr. Csermák K.
Sípos P.
rendező osztály
Of., tanárok

JÚNIUS
Dátum
2. P

Időpont
Program
Felelősök
12 óra Pedagógusnapi testületi összejövetel a díszteremben. 7.a osztály, tanárok, gondnok,
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13 óra

4-5.
V-H

3. Szo
6. K

12.H
13. K

14. Sz
15. Cs

16-tól

Ünnepi ebéd a kollégiumban.
A tanulói balesetbiztosítás adatlapjainak leadása és a díj
befizetése az igazgatóhelyettesi irodában.
10 óra Pünkösd, a Szentlélek ünnepe (vasárnap istentisztelet
úrvacsorával – ünnepi öltözet – tanároknak,
alkalmazottaknak és tanulóknak helyben, a bejáróknak és
az internátusiaknak otthon.
A Konfirmandusok első úrvacsoravétele.
8 óra
Trianoni kerékpártúra. Indulás a gimnázium elől.
3. órában A Nemzeti Összetartozás Napja, megemlékezés
Trianonról (gyásznap) – ünnepi öltözet, ünnepi
csengetési rend.
14.10-ig Év végi jegyek lezárása
15 óra Tantestületi értekezlet – nyári feladatok
8-13-ig Madarak és fák napja a Cifrakertben.
A tanév eseményeiről készített írásbeli összefoglalók
beadása a Tudósítványba, e-mailen való megküldése Sági
Monikának (sagimonika01@ gmail.com) szerkesztőnek.
A kikölcsönzött könyvek, eszközök visszaadása.
Diáknap
8 órától Évzáró csendesnap (1-3. órában).
11 óra Osztályozókonferencia. A tanév munkájának értékelése.
A diákok negyedik tantestületi értékelése.
A bizonyítványok, az anyakönyvek és a jutalomkönyvek
előkészítése.
A végzős évfolyam középszintű szóbeli érettségi vizsgái.

19-20
21-22
26-27-28.
24. Sz
16 óra
23. P
8 óra
29. Cs

8 óra

Tanévzáró ünnepély és istentisztelet – ünnepi öltözet
Beiratkozás (9-12 óráig, 14-1530 óráig).
A szolgálatot ellátó tanárok eligazítása.
Tanévzáró tantestületi értekezlet.

rendező osztály
igh., of., iskolatitkár
Sípos P., of.

Mari L.

szervező tanárok és osztály, of.
of., könyvtáros-tanár

of., szaktanárok

szaktanárok, of.
ig., of., jegyzők

ig., igh., of.
isk. titkár, igh., leendő of.,
int.v., testnevelő, segítő tanárok
ig., igh.

JÚLIUS
Dátum
6-7-8-9:

Időpont

Program
Kárpát-medencei Református Középiskolák
Találkozója - Nagykőrös
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