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A Szegedi SZC Vedres István Építőipari Szakgimnáziumának programterve a 2018/2019-es tanévre

Év/Hónap

Nap

Események

2018. év
augusztus 21. kedd
22. szerda

9:00 óra: Humán munkaközösségi értekezlet

22. szerda

9:00 óra: Természettudományi munkaközösségi értekezlet

22. szerda
23. csütörtök

9:00 óra: Műszaki munkaközösségi értekezlet
9:00 óra: Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet; 10.30-tól Erasmus értekezlet; 11.30tól Határtalanul értekezlet

25. szombat

12-19 óra: SzIN-megjelenés

27-28. hétfő-kedd

8:00 órától Javítóvizsgák

30. csütörtök

9.00 órától nevelőtestületi tanévnyitó értekezlet; 12.00 órától közös ebéd

30. csütörtök

Szakmai vizsgákra jelentkezés határideje

31. péntek

10:00 óra: Továbbképzés (KRÉTA)

szeptember 3. hétfő

8:00 óra: Tanévnyitó ünnepély; Első tanítási nap

9. vasárnap

Határ menti tekerés (kerékpáros teljesítménytúra)

14. péntek

Óralátogatási terv nyilvánosságra hozása

17. hétfő

Munkaközösségi munkatervek elkészítésének határideje

17. hétfő

Tanmenetek és szakköri munkatervek leadásának határideje

17. hétfő

9.00 óra: Édes Anyanyelvünk -verseny városi döntője (Karolina Iskola)

18. kedd

Kö7 program indulása

18. kedd

17.00 óra: Szülői értekezletek (9. és 12. évfolyam)
A 8.évfolyamosok számára magyar nyelv és irodalom előkészítő kezdete (keddenként,
15.30-16.15)

18. kedd

október

9:00 óra: Nevelőtestületi alakuló értekezlet

19. szerda

A 8.évfolyamosok számára matematika előkészítő kezdete (szerdánként, 15.30-16.15)

szept. 20-23.

Francia küldöttség látogatása

21. péntek

OKTV iskolai jelentkezések határideje

21. péntek

12:30 óra: Vedres István-kiállítás megnyitója a Vedres Galériában (II. emeleti aula)

23. vasárnap

Pick utcai futófesztivál

szept. 23-30.

Európai Sporthét

24. hétfő

Bizonyítványok, törzslapok elkészítésének határideje

24. hétfő

I. nyílt nap (7.45-14.05. nyitott órák, tájékoztató előadás 16.30-tól a díszteremben)

szept. 26-29.

Határtalanul kirándulás (Dunaszerdahely)

28. péntek

OKTV ADAFOR-os adatjelentés határideje

28. péntek

12.30 óra: Egészségnevelési és sportnap

30. vasárnap

Európai Diáksport Napja

a hónap folyamán

Építőipari workshop

a hónap folyamán

Építészeti tanulmányút Budapestre a technikusképzésen résztvevők részére

3. szerda

Betonfesztivál (Budapest) megtekintése

4. csütörtök

8.00 órától: Szakmai vizsgák (írásbeli és interaktív vizsgatevékenység)

6. szombat

Aradi vértanúk emléknapja

6. szombat

MOL suliváltó

11. csütörtök

15.00-17.00 óra: Gólyaavató

13. szombat

Munkanap (október 22. helyett), Tanítás nélküli munkanap, tantestületi továbbképzés

a hónap folyamán

Édes Anyanyelvünk-verseny országos döntője (Sátoraljaújhely)

a hónap folyamán

Média Klub

okt. 15-29.

Őszi írásbeli érettségi vizsgák (emelt és középszint)

okt. 18-19-20.

Pályaválasztási napok (csütörtök, péntek: IH, szombat: Agora)

19. péntek

08.00 óra: Okt. 23-i megemlékezés

19. péntek

II. nyílt nap (7.45-14.05. nyitott órák, tájékoztató előadás 16.30-tól a díszteremben)

19. péntek
20. szombat

18.00 óra: Bolyai matematika versenyre jelentkezés határideje
Belső kódok megküldése a Felvételi Központnak; statisztikai adatszolgálatás határideje; az
iskolai felvételi tájékoztató publikálása (honlap)

22. hétfő

Pihenőnap, tanítási szünet

23. kedd

Nemzeti ünnep, tanítási szünet

a hónap közepétől

e-Hód Informatika Versenyre regisztráció
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november

december

24-25-26.

Szakmai vizsgák (szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenység)

a hónap folyamán

Fizika vetélkedő az AGORA szervezésében

a hónap folyamán

Gordiusz matematika verseny

a hónap folyamán

Budó Ágoston Fizika Verseny

26. péntek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap; a negyedéves értesítő kiosztásának határideje

a hónap folyamán

Wienerberger téglagyár látogatása

okt. 29. - nov. 2.

Őszi szünet

4. - 25.

Portugáliai Erasmus-program

5. hétfő

Az őszi szünet utáni első tanítási nap

5. hétfő

14.00 óra: Történelem OKTV 1. forduló

6. kedd

"Építsd a jövőd!" (Déri szakgimnázium), pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap

6. kedd

16.00 óra: SZMK; 17.00 óra: Szülői értekezlet; 18.00 óra: Fogadóóra

nov. 8-12.

Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

10. szombat

Munkanap-áthelyezés (november 2., péntek helyett)

12. hétfő

14.00 óra: Angol nyelv OKTV 1. forduló

13. kedd

14.00 óra: Matematika I. kategória OKTV 1. forduló

14. szerda

14.00 óra: Magyar nyelv OKTV 1. forduló

15. csütörtök

III. nyílt nap (7.45-14.05. nyitott órák, tájékoztató előadás 16.30-tól a díszteremben)

15. csütörtök

14.00 óra: Fizika OKTV 1. forduló

nov. 19-23.

Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák

20. kedd

Zrínyi matematika versenyre jelentkezés

23. péntek

Kompetenciamérés adatjelentésének határideje

26. hétfő

14.00 óra: Német nyelv OKTV 1. forduló

a hónap folyamán

„Édes anyanyelvünk” verseny országos döntője (Sátoraljaújhely)

a hónap folyamán

"Határtalanul" irodalmi délután

a hónap folyamán

Tondach cserépgyár látogatása

30. péntek

Arany Dániel matematika verseny jelentkezési határideje

a hónap folyamán

A szakmai tanulmányi versenyek (OSZTV, SZÉTV) házi válogatója

1. szombat

Munkanap-áthelyezés (december 24., hétfő helyett)

6. csütörtök

15.00 óra: Diákparlament (Mikulás)

6. csütörtök

14.00 óra: Magyar irodalom OKTV 1. forduló

7. péntek

Felvételi jelentkezések beérkezésének határideje

11. kedd

10.00 óra: Történelem OKTV 2. forduló

12. szerda

IV. nyílt nap (7.45-14.05 nyitott órák, tájékoztató előadás 16.30-tól a díszteremben)

12. szerda

Felvételi feladatlap-igény megküldése az OH-nak

13. csütörtök

Arany Dániel matematika verseny első fordulója Kezdő I. (9.évf.) és Haladó I. (10.évf.)

a hónap folyamán
15. szombat

Vállalkozói fórum
Munkanap-áthelyezés (december 31., hétfő helyett), Tantestületi továbbképzés, tanítás
nélküli munkanap

a hónap folyamán

Babits Mihály Versmondó Verseny meghirdetése

21. péntek

A szünet előtti utolsó tanítási nap; 10.30: Karácsonyi ünnepség

dec. 24. - jan. 2.

Téli szünet

