A BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
ESEMÉNYNAPTÁRA
2020-2021. TANÉV
Időpont

Esemény - Iskola

Esemény - Óvoda

augusztus 07.
Nevelőtestületi értekezlet
augusztus 24- Nevelőtestületi értekezletek (24,26-31), javító- és osztályozó Szülői értekezlet az újonnan beiratkozott gyerekek szülei számára
31.
vizsgák (25-én)
(24-én), Nyitás egy összevont csoporttal (24-én), Nyitás 3
csoporttal (31-én)
szeptember 01. Évnyitó ünnepség (szervezi: alsó tagozatos munkaközösség), első
tanítási nap
szeptember 07. Művészeti foglalkozások, szakkörök indulása
szeptember 14. Munkaközösségek - költségvetések leadása
Foglalkozások indulása (nagycsoport) Felelős: minden
óvodapedagógus
szeptember 16. Nevelőtestületi értekezlet (15.00-tól)
Őszi kirándulások (diószedés, szőlőszüret, kecskenézés)
Megvalósul: szeptember 14-től október 22-ig
szeptember 21- Tanulmányi kirándulások (egy napos)
Szülői
értekezletek
csoportonként
Felelős:
minden
től 30-ig
óvodapedagógus, Megvalósul: szeptember 21-től 25-ig.
szeptember 25. Diáksportnap (2020 m futás és más sportok)
szeptember 30. Tanmenetek, törzslapok leadási határideje, Munkaközösségi
megbeszélések (28-tól 30-ig)
szeptember 30- Osztályonként szülői értekezletek szervezése
tól október 14ig
október 05.
október 06.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Tehetségműhely-foglalkozások indulása (zeneovi, angol, torna,
kézműves foglalkozások)

október 07.
október 09.
október 19.
október 19-től
30-ig
október 20.

Egészség-délután (közös mozgás és salátakészítés a szülőkkel
15.00-17.00-ig)
Difer előzetes mérése, Egészségnap
Munkaközösségi értekezletek
Őszi írásbeli érettségi vizsgák

A felvételi eljárási rend meghatározása, tanulmányi területek
meghatározása, nyilvánosságra hozatala
október 21.
Megemlékezés október 23-ról (középiskola 9-10. osztály)
Fogadóóra (16.00-17.30)
október 22.
Angol nyelv írásbeli érettségi; Difer létszám jelentése
október 26-tól
Őszi szünet
Őszi szünet
30-ig
november 04.
Szépolvasó verseny
november 05.
Szalagavató (november eleje)
Előzetes iskolaérettségi felmérések a hónap folyamán, szükség
szerint
Sudoku verseny (nov. 06. nov.7)
november 12- Őszi érettségi vizsgák (szóbeli, emelt szint)
től 16-ig
november 13.
Mikuláscsomag létszámának leadása
Sütés-főzés csoportonként, egyeztetett időpontban november
hónapban
november 17.
Nyílt nap a középiskolában
november 18.
Munkaközösségi értekezletek
november 20.
Országos mérések előkészítése
november 24.
Szóbeli érettségi vizsga - középszint
november 25.
Nevelőtestületi értekezlet (15.00-tól)
november 26.
Pót nyílt nap a középiskolában
december 02.
Munkaközösségi megbeszélések
december 04.
Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára (8.o.), Difer- Várjuk a Télapót! Délelőtt csoportonként.
mérés határideje, Mikulásvárás (alsó tagozat)
december 07.
Mézeskalács sütés a nagymamákkal csoportonként
december 08.
Óvoda az iskolában
Óvoda az iskolában

Karácsonyi barkácsolás 16.00-tól 18.00-ig
Szülőkkel és nagyobb testvérekkel együtt karácsonyi készülődés.

december 09.
december 11.
december 12.
december 14.

Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
Munkaszombat (online oktatás)
Munkaközösségi megbeszélések

december 16.
Téli hangverseny
december 18.
december 21tól január 03-ig
január 04.
január 07.
január 11.
január 18.

Téli szünet

Téli szünet
Iskolaérettségi felmérések lezárása, szükség esetén a Pedagógiai
Szakszolgálat felkeresése. (01.04-től 01.15-ig)

Íródiák- Helyesírási verseny (ált. isk.)
NETFIT-mérés kezdete
Munkaközösségi megbeszélések, Művészeti vizsgahét (01.18-22ig)
január 22.
Első félév vége, Osztályozó értekezlet
január 23.
Központi írásbeli felvételi vizsga (szombat, 10.00-tól)
január 25-től Továbbhaladási mérés (8.o.)
29-ig
Osztályozó vizsgára jelentkezés (előrehozott érettségi vizsga
miatt, angol és informatika)
január 28.
Pótló felvételi vizsga (8.o)
január 29-ig
Szülők értesítése a félévi eredményekről
február 02.
Óvoda az iskolában
február 03.
Félévi értekezlet
február 08.
Az írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek nyilvánosságra
hozatala
február 09.
Nyílt nap az általános iskolában
Nyílt napok az általános iskolában
február 15-ig
Jelentkezés az érettségi vizsgákra

február 17.
február 16.
február 19.

Munkaközösségi megbeszélések
Pót nyílt nap az általános iskolában
A jelentkezési lapok továbbítása (8.o.)

február 24.
február 25.
február 25-26.

Alsós Ki mit tud?, Munkaközösségi megbeszélések
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
Szóbeli belső mérés (8.o., matematika, magyar nyelv és irodalom,
motivációs beszélgetés)
Pénz7 témahét, Matematikai projektnap

Fotózás (egyéni és csoportos kép) a hónap egy kijelölt napján.
Szülői értekezletek csoportonként (02.22-26-ig)

március 01-05.

március 03.
Munkaközösségi megbeszélések
Nyílt napok az óvodában
március 09-10, Bethlen Művészeti Fesztivál és Sakk-verseny
16.
március 12.
Megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc és forradalomról
(alsó tagozatos munkaközösség)
március
Projekt hetek: Víz világnapja, Föld világnapja
március 22-23. A tanulói adatlapok módosítása (8.o., 23-ig adatlapok
továbbküldése)
március 22-26. Digitális témahét
március 23-tól Osztályozó vizsgák (előrehozott érettségizőknek)
27-ig
március 24.
Munkaközösségi megbeszélések
Fogadóóra (16.00-17.30)
március 29-től Szülői értekezletek (osztályonként)
31-ig
március 30.
Iskolacsalogató foglalkozások 17.00-tól
Iskolacsalogató foglalkozások 17.00-tól az iskolában
április 01-től
Tavaszi szünet
06-ig
április 14.
Ideiglenes felvételi rangsor, Munkaközösségi megbeszélések
Szövegelő – próza és versmondó verseny
április 15.
Minősítések rögzítése

Tavaszi szünet

április 16.

Holokauszt megemlékezés
szervezi)
Fenntarthatósági témahét
Netfit-mérés zárása

(középiskolai

munkaközösség Iskolacsalogató

április 19-23.
április 23-ig
április 26-tól
30-ig
április 28.
Munkaközösségi megbeszélések
április 30.
A 8.o tanulók és iskoláik értesítése a felvételi eredményről. A 12.
o. tanulók utolsó tanítási napja.
Ballagás
május 03-07.
Írásbeli érettségi vizsgák
Iskolacsalogató foglalkozások 17.00-tól
május 12.
március 19.
Országos idegennyelvi mérés (6,8.o), Munkaközösségi
megbeszélések
május 26.
Kompetencia-mérések (6,8,10.o.)
Tavaszi hangverseny
május 28.
Netfit-mérés eredményeinek feltöltése
június 01-től Tanulmányi kirándulások, Művészeti vizsgahét
09-ig
június 04.
Nemzeti összetartozás napja
június 05.
Egészségnap az általános iskolában
június 09.
Munkaközösségi megbeszélések
június 11.
Az idegen nyelvi mérések eredményeinek kiértékelése,
megküldése az OH-nak, a Művészeti Iskola zárása
június 15.
Utolsó tanítási nap
Osztályozó értekezlet 14.00-tól
június 21.
Tanévzáró ünnepség és ballagás (8.o) 17.00-tól
június 22.
Beiratkozás minden évfolyamra (8.00-tól 17.00-ig)
június 23-24.
Szóbeli érettségi vizsgák középszinten
június 25.
Tanévzáró és mérési értekezlet 9.00-tól
július 23.

Bethlen Óvodai Napok

Iskolacsalogató foglalkozások (05.06-án 17.00-tól az iskolában)

Ballagás (17.00-tól)

Családi nap az Óvodában

Óvodazárás

augusztus 23.
augusztus 30.

Óvodanyitás egy összevont csoporttal
Óvodanyitás 3 csoporttal

