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KOLLÉGIUMA

A TANÉV HELYI RENDJE
KOLLÉGIUM
2018/2019. tanév
1. Tanítási napok, szünetek:
Tanítási napok száma: A tanítási napok száma 180, azaz száznyolcvan nap.
A szorgalmi idő
 első tanítási napja: 2018. szeptember 3. (hétfő),
 utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek).
 Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: 2019.
május 2.
A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat,
illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről.
Tanítási szünetek
 Az őszi szünet 2018. október 29-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
 A téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
 A tavaszi szünet 2019. április 18-tól április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019.
április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
2.

Vizsgák:
a. érettségi vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)
A kollégiumban lakó 10., 11., 12. és a 13. évfolyamra járó tanulók vizsgáit a kollégiumban
is figyelemmel kísérjük. Az időpontokról a gimnáziumi munkatervből, az Oktatási Hivatal
honlapjáról tájékozódunk.
b. szakmai vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)
A kollégiumban lakó szakgimnáziumba, szakközépiskolába és szakiskolába járó tanulók vizsgáit a
kollégiumban is figyelemmel kísérjük.
IDŐPONT
2018.
szeptemberoktóber
2019. január-március
2019. május-június

3.

VIZSGA
írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység, szóbeli és
gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység
írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység, szóbeli és
gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység
írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység, szóbeli és
gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység

Mérések:
a. Országos mérések (kompetenciamérés, stb.)
Időpont
Megnevezés
2019. május 29.
országos kompetenciamérés
évfolyamon
szövegértésből
matematikából (felkészítés)

10.
és

Felelős
Szügyi Hajnalka, Kubanek Miklós
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b. AJKP kollégiumi mérések időpontjai
Időpont
2018. 10. 01-15.

2018. 10. 01-11.
30.
2019. 01. 22-02.
16.
2019. május
2019. június

Megnevezés
AJKP tanulóknak bemeneti mérés
mérés TÁMOP 3.3.8. projekt
fenntartásába bevont tanulóknál
Pszichológiai mérés AJKP 9.
évfolyam
AJKP tanulók félévi mérése

Felelős
Csoportvezetők
Mentorok

AJKP elégedettségmérés

Szügyi Hajnalka, Bőczén Csaba
mentor
Szügyi Hajnalka, Lengyel Sándor
Csoportvezetők

9/AJKP kimeneti mérés
AJKP tanulók év végi/kimeneti
mérése

Pszichológus
Csoportvezetők

Az AJKP tanulók számára az AJKP mérések alapján egyéni fejlesztési tervek készülnek.
4.

A kollégiumi foglalkozások nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK NÉLKÜLI MUNKANAPOK
Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: 5
Egy tanítás nélküli munkanap programról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – a
kollégiumi diákönkormányzat jogosult dönteni.
2018. október 18.
diáknap – gólyaavató
2018. december 20. kollégiumi karácsony
2019. április 25.
kollégiumi ballagás
2019. május 6.
érettségi szünet (írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból)
2019. május 7.
érettségi szünet (írásbeli érettségi vizsga matematikából)

5.

KOLLÉGIUMI MEGEMLÉKEZÉSEK: a kollégiumban, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző,
nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy a kollégium hagyományai ápolása
érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját;

IDŐPONT
2018. október 4.
2018. október 17.
2019. február 25.
2019. március 13.
2019. április 16.

MEGNEVEZÉS
Megemlékezés az aradi vértanúk
napjáról
Megemlékezés az 1956-os forradalom
és szabadságharcról
A diktatúrák áldozatainak emléknapja
Megemlékezés az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról
A holokauszt áldozatainak
emléknapja

FELELŐS
Műsor: Bachesz Csaba
DÖK: faliújság készítése
Műsor: Kubanek Miklós
DÖK: faliújság készítése
Műsor: Matus János
DÖK: faliújság készítése
Műsor: Andiné Csorba Klára
DÖK: faliújság készítése
Műsor: Lengyel Sándor
DÖK: faliújság készítése
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2019. június 4.

6.

Nemzeti Összetartozás Napja

a nemzeti ünnepeink, a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontja;

IDŐPONT
2018. szeptember 3.
2018. október 18.
2018. november 7 –
28.

MEGNEVEZÉS
Tanévnyitó
Gólyaavató, gólyabál (DISCO)
szervezése
Három hetet meghaladó projekt
(„Pályaválasztás közép- és
felsőfokon” pályaorientációs projekt)

2018. december 6.

Mikulás est

2018. december 20.

Kollégiumi karácsonyi műsor

2019. január 22.
2019. február 28.
2019. március 4-8.
2019. április 11.

Magyar Kultúra Napja
Kollégiumi farsang
Témahét – Mindennapok hősei
A költészet napja

2019. április 25.
2019. június 18-21.

Kollégiumi ballagás
Gólyatábor

7.

FELELŐS
Szügyi Hajnalka
helye: kollégiumi étterem
Petter Mária DÖK segítő
Diákönkormányzat tagjai
helye: kollégiumi étterem
Lengyel Sándor,
Szügyi Hajnalka
Diákönkormányzat tagjai
helye: kollégiumi étterem
Kubanek Miklós
Helyszín: kollégiumi étterem
Tóthné Csizmadia Márta, DÖK tagjai
Faliújság készítése
Petter Mária, DÖK tagok
Kubanek Miklós
Szügyi Hajnalka
Petter Mária, Kubanek Miklós, Szügyi
Hajnalka
Petter Mária, Kubanek Miklós

az évi rendes diákközgyűlés ideje a kollégiumban
2019. február 7.
2019. június 13.

8.

Műsor: Bachesz Csaba
DÖK: faliújság készítése

DIÁKKÖZGYŰLÉS
DIÁKKÖZGYŰLÉS

az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

Időpont

Értekezlet megnevezése

2018. augusztus 22.
2018. augusztus 30.
2018. szeptember 25.

Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet
Nevelőtestületi értekezlet
A 2018/2019. tanév munkatervének az elfogadása
Nevelőtestületi értekezlet, Nevelési értekezlet: Motiváció,
pályaérettség, jó gyakorlatok megosztása
Félévi értékelő értekezlet
Tanévi munkát értékelő értekezlet

2018. október 9.
2019. február 5.
2019. június 28.
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9.

Az intézmény sporttevékenységének a tervezése

a. egyéb intézményi sporttevékenységek
A kollégium a szabadidős foglalkozások keretében sportfoglalkozásokat szervez:
A foglalkozás megnevezése
időpont
Labdarúgás szakkör
hétfő 19.00-20.00
Társastánc
hétfő 19.00-20.00
Sportkör
csütörtök 18:45-20:15
A társastánc és a sportkör AJKP forrásból finanszírozva valósul meg.

tanár
Lengyel Sándor
Petter Mária
Molnár Attila

A kollégiumok közötti sportversenyek:
 Káspári János emléktorna (labdarúgás)
 Szent László vándorkupa (labdarúgás)
 Tavasz kupa (női kézilabda)
10. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények
Dátum
2018. november 21.
2018. október - 2019.
január
2018. november 7-28.
2019. január 16.
2019. január 29.
2019. február
2019. május-június

Megnevezés
VÉGZŐS TANULÓK RÉSZVÉTELE A „PÁLYAVÁLASZTÁS 2018”
C. RENDEZVÉNYEN
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NYÍLT NAPJAIN A VÉGZŐS
TANULÓK EGYÉNI RÉSZVÉTELE (CSOP.VEZ. HIÁNYZÁS)
GIMNÁZIUMI HONLAPON FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁS
3 HETET MEGHALADÓ PROJEKT: "PÁLYAVÁLASZTÁS KÖZÉPÉS FELSŐFOKON"
GIMNÁZIUMBAN VÉGZŐS SZÜLŐI-DIÁK ÉRTEKEZLET: A
FELVÉTELI
ELJÁRÁS
RENDJE,
ÉRETTSÉGI
ELJÁRÁS
ÖSSZHANGJA
A VÉGZŐS TANULÓK CSOPORTVEZETŐJE BESZÁMOL A
JELENTKEZÉSI SZÁNDÉKRÓL, PÁLYAORIENTÁCIÓ
JELENTKEZÉS SEGÍTÉSE
A DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSÉNEK SEGÍTÉSE

11. Versenyek, házi versenyek
A jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyek, házi versenyek
A tantárgyfelosztásban a felkészítésre
Verseny megnevezése
Felkészítő tanár
kiosztott órák száma (óra/hét)
Káspári
János
emléktorna
heti 1 óra (labdarúgás szakkör)
Lengyel Sándor
(labdarúgás)
Szent
László
vándorkupa
heti 1 óra (labdarúgás szakkör)
Lengyel Sándor
(labdarúgás)
A versenyek előtt, egyéni felkészítéssel
Tavasz kupa (női kézilabda)
Lengyel Sándor
történik.
Kollégiumok
közötti
A versenyek előtt, egyéni felkészítéssel
Szügyi Hajnalka
szavalóverseny (Bonyhád)
történik.
Országos AJKP digitális nyelvi Andiné
Csorba A versenyek előtt, egyéni felkészítéssel
verseny (angol és német nyelv)
Klára
történik.
Országos AJKP Művészeti Fesztivál Kubanek Miklós, A versenyek előtt, egyéni felkészítéssel
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2019. 04.12-14.

Andiné
Klára,
Hajnalka

Silencium.hu online verseny a
9/AJKP
tanulók
számára
matematika, magyar nyelv és
irodalom,
idegen
nyelv
tantárgyakból

Csorba
Szügyi

Szügyi
Hajnalka,
Kubanek Miklós,
Andiné
Csorba
Klára

12. Beiskolázás:
Határidők

történik.

A versenyek előtt, egyéni felkészítéssel
történik.

Feladatok

2018. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba,
az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai
Programba történő jelentkezésről.

2018. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2018. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal
által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és
rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2018. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi
tájékoztatójukat.

2018. november 30-ig
2018. november 13-14.

Intézményünk részvételt kezdeményez az általános iskolák tájékoztatóira, meghívás esetén
részvétel.
Nyílt napok intézményünkben (segítő: DÖK).

2018. november 14.

Felvételi tájékoztató intézményünkben.

2018. november 16.

AJKP nyílt nap a kollégiumban.

2018. november 16.
2018. november 22-24.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező intézmények jegyzékét.
Pályaválasztási börze Szekszárdon.

2018. december 7.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

2018. december 12.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a
Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi
vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2019. január 19.
2019. január 19., 10.00
2019. január 23.
2019. január 24., 14.00
2019. január 28.

Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
Értesítés a központi felvételi vizsga eredményéről.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása
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2019. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2019. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt
vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes
értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

2019. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói
adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2019. február 21.–március
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. Fizikai alkalmassági felmérés
14.
intézményünkben.
2019. március 18.
2019. március 21–22.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2019. március 25.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap
második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

2019. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek
listáját ABC sorrendben.

2019. március 28.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító
középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

2019. április 9.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2019. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – Hivatal által meghatározott
módon – megküldi a Hivatalnak.

2019. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése
alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2019. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést
a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2019. május 6–17.
2019. május 6.
– augusztus 31.
2019. május 17.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a
felvételi kérelmekről.

2019. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2019. június 5.

A felvételt nyert tanulók nyelvi szintfelmérője, szüleikkel személyes konzultáció.

2019. június 20–22.
2019. június 21.
2018. június 18-21.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az
iskola igazgatója által meghatározott időben.
Beiratkozás intézményünkben.
Gólyatábor a kollégiumban (segítő: DÖK).
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