A 2017/2018 tanév eseményei
(2017. október 5-én módosult)
Időpont
2017.08.31.
2017.09.01.
2017.09.18.
2017.09.20.
2017.10.06.
2017.10.17.
2017.10.23.
2017.10.27.

(csütörtök)
(péntek)
(hétfő)
(szerda)
(péntek)
(kedd)
(hétfő)
(péntek)

2017.10.27.
2017.10.30-11.03.
2017.11.06.
2017.11.
2017.11.24.
2017.12.01-18.
2017.12.06.
2017.12.08.
2017.12.22.
2017.12.22.
2017.12.25-2018.01.02.
2018.01.03.
2017.01.04-19.
2018.01.26.
2018.01.23.
2018.02.02.
2018.02.07.
2018.02.09.
2018.02.16.
2018.02.26.
2018.03.14.
2018.03.19-21.
2018.03.28.
2018.03.29-04.03.
2018.04.04.
2018.04.11.
2018.04.16.
2018.04.20.
2018.04.21.
2018.05.03.
2018.05.10.
2018.05.11.
2018.05.14.
2018.05.21.
2018.05.23.
2018.05.22-05.25.
2018.06.04.
2018.06.06.
2018.06.15.
2018.06.18.
2018.06.21-22.
2018.08.28.

(péntek)
(hétfő)
(péntek)
(szerda)
(péntek)
(péntek)
(péntek)
(szerda)
(péntek)
(kedd)
(péntek)
(szerda)
(péntek)
(péntek)
(hétfő)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(szerda)
(hétfő)
(péntek)
(szombat)
(csütörtök)
(csütörtök)
(péntek)
(hétfő)
(hétfő)
(szerda)
(hétfő)
(szerda)
(péntek)
(hétfő)
(csütörtök-péntek)
(kedd)

Esemény
Tanévnyitó tantestületi értekezlet
Első tanítási nap
Szülői értekezlet (9-11. évfolyamokon) 16:00
Tanmenetek és egyéb adminisztrációk leadási határideje
Megemlékezés az Aradi vértanúkra (városi és osztályszinten)
I. Nevelési értekezlet tanítás nélküli munkanap(1)
Nemzeti ünnep (városi és osztályszinten)
Pályaorientációs projektnap
tanítás nélküli munkanap(2)
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Őszi szünet
Őszi szünet utáni első tanítási nap
Pályaválasztási kiállítás
Nyílt nap
Félévi ellenőrző munkák előkészítése
Mikulás ünnepély (iskolai szinten, DÖK)
Szülők értesítése a várható gyenge eredményekről
Karácsonyi ünnepély (iskolai szinten WAMK v. aula)
Szünet előtti utolsó tanítási nap
Téli szünet
Téli szünet utáni első tanítási nap
Félévi ellenőrző munkák elkészítése az iskolai tanműhelyben
I. félév zárása, osztályozó konf. 13:00
Magyar Kultúra Napja (osztályszintű megemlékezés)
Félévi értesítők kiosztásának határideje
Szülői értekezlet (9-11. évfolyamokon) 16:00
Szalagavató (Wass Albert Művelődési központban) 17:00
II. Nevelési értekezlet tanítás nélküli munkanap(3)
Kommunizmus áldozatainak emléknapja (osztályszinten)
Nemzeti ünnep (Wass Albert Műv. Közp., városi rendezvények)
Szülők értesítése a várható gyenge tanulmányi eredményekről (végzősök)
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Tavaszi szünet
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Költészet napja (osztályszinten)
Holocaust áldozatainak emléknapja (osztályszinten)
Szakmák éjszakája
Szakmai nap tanítás nélküli munkanap(4)
Végzősök utolsó tan. napja
XIV. Vasnyűvő verseny tanítás nélküli munkanap(5)
Ballagás 13:00
Szakmunkásvizsga írásbeli tanítás nélküli munkanap(6)
Pünkösd
Országos mérés (10. évfolyam)
Év végi ellenőrző munkák elkészítése az iskolai tanműhelyben
Nemzeti Összetartozás Napja (osztályszinten megemlékezés)
Bánki diáknap tanítás nélküli munkanap(7)
Utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet 13:00
Évzáró 8:00
Beiratkozás
Pótvizsgák 9:00-tól

