2019. SZEPTEMBER
Tanítási napok száma: 21
Nap
08.26
hétfő
08.27
28.
29.

kedd

Óra
8.30
10.00

Terem

8.00-10.00

10.00-15.00
szerda 8.00-10.00
10.00-15.00
7.45
csütörtök
10.00-11.30

14.

Program
Munkára jelentkezés, igazgatói köszöntő, értekezlet
Tantestületi továbbképzés
Munkaközösségi megbeszélések /külön b.sz.)
Tantestületi továbbképzés
Munkaközösségi megbeszélések /külön b.sz.)
Tantestületi továbbképzés
Javító és osztályozó vizsgák külön beosztás szerint
Osztályfőnöki megbeszélés, valamennyi osztályfőnöknek
Munkaközösségi megbeszélések /külön b.sz.)

11.30

„Fecsketábor” (külön program szerint)
12.f osztály kirándulása Párizsban

08.2809.04
09.01-04
09.02.
03.

Terepgyakorlat ( Dr. Nagy Mária vezetésével) 10,c, 11.c
hétfő
kedd

Első tanítási nap, az 1-2. tanórában osztályfőnöki órák,
10 órától Tanévnyitó iskolagyűlés (mediterrán udvar).
Órarend szerinti tanítás valamennyi évfolyam számára
AJTP programfelelőseinek valamint az intézmények
igazgatóinak megbeszélése
Megbeszélés reszortfelelősöknek (titkári 24. terem,
kultúrfelelősök: 25.terem)
25.hagyományőrző
terem )
A német nemzetiségi tagozat
projektnapja
Fekeden, a tagozatnak tanítás nélküli munkanap

7.50

14.30
14.30
05.

06.
06.-08
10.

csütörtök

8.00-15.00

kedd
14.30
15.00
17.00

24.
Ktár (38.)

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra ( Leőwey K. Gimn)
DSD jelentkezések leadásának határideje
AJTP Nosztalgiatábor- Mezőberény (12.a képviselői)
AJTP pályázat megjelenése, indul a beiskolázás a tagozaton
Tanulmányi felelősök megbeszélése
Könyvtár felelősök megbeszélése
Stratégiai csoport megbeszélése
SZM értekezlet valamennyi osztály SZM szülői számára

13.

csütörtök

Munkaközösségi munkatervek, versenyes táblák leadása
DÖK elnök-jelöltek jelentkezése ( Dr. Sárkányné L. M. igh)

14.

szombat

Német Nap a Koch Valéria Iskolaközpontban
(Leőwey Vegyeskar, Leőwey Táncegyüttes)
DÖK elnök jelöltek- kampányidőszaka

15.00

16.-20.
16.
17.
19
20
23.

hétfő
kedd
csütörtök
péntek
hétfő

Délutáni testnevelés órákra jelentkezés határideje
A 10.a –ban tanító tanárok megbeszélése
Francia tagozat „paprikás krumpli estje”(esőnap: 26-a)
OKTV-re való jelentkezés határideje
9. évfolyam: fórum (téma: közösségi szolgálat), utána
szülői értekezlet,
9.a, 9.f és a többi felsős osztály számára szülői értekezlet
„Utánkövetés” a Reziliencia továbbképzésen résztvevő
kollégáknak
Tájékoztató-motivációs fórum az 9.ajtp, 9.kny, 9.b,c, d
osztályok tanulói számára (téma: IKSZ)
AJTP tanévnyitó konferencia (Kisvárda)
Kiskutatók délutánja (természettud. tagozat)

14.30

17.00
24.
25.

kedd
szerda

26-28

27.

péntek

14.30-16.30

Oszt. fői adminisztráció: törzskönyv, beírási napló kitöltési határideje,, stb.
SNI-s, BTMN-es diákok anyagának rendezése, első féléves
fejlesztési tervek elkészítése és leadása (Románovits Katalin)
15.30
30.

hétfő

Székesegy
ház előtti
tér

III. Pécsi Tanulófesztivál- Generációk tánca ( résztvevők:
11.c osztály)
Sportegyesületben versenyző diákok igazolásának leadása

Októberi előzetes
Október 1.
A Zene Világnapja
Október 7.
Nyílt nap: az ált. tantervű gimnáziumi osztály, emelt óraszámú haladó angol, emelt óraszámú
haladó német és az emelt szintű természettudományos, német nemzetiségi osztályok és a francia tagozat
iránt érdeklődőknek

