FORRAI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
A MAGYARORSZÁGI METODISTA
EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN
MUNKATERV
2017/2018

SZEPTEMBER
Hetek
Időpont
09.01.
1. hét
(09.01.- (péntek)
09.10.)

Esemény
Tanévnyitó istentisztelet
9.00 – 9.A/B/C, 10. évfolyam
11.00 – 11-12. évfolyam
Évkezdet, költözködés

Szülői értekezlet a 9.A/B/C
osztályoknak
09.06.
(szerda,
17:00)

Tartós valódi terménygyűjtés
előkészítése hálaadásra
Nyílt napra felkészülés / helyszín
aula
Börze kiállításra készülés / Börze
szórólap készítés

09.13.
2. hét
(09.11.- (szerda)
09.17.)
09.14.
(csütörtök,
14:00)

DÖK ELNÖKVÁLASZTÁS:
értesíteni az osztályokat,
megválasztani a küldötteket.
BRFK (drogprevenció, 16:00)
Szülői értekezlet a 10., 11. és a 12.
évfolyam osztályainak (17:00)
Iskolatanács

E-napló ellenőrzése, aktualizálása,
törzslapok kitöltése

3. hét
(09.18.09.24.)

A 2018/2019-es tanévre felvételi
tájékoztató összeállítása
Mintatervező pályázat indítása
Országos Rajzverseny előkészítése
Rajzi előkészítő meghirdetése
A RAJZ előkészítő szórólap
készítése.

4. hét
(09.25.10.01.)

09.16.
(szombat)

Nagy sportágválasztó (10:00,
előzetes regisztráció szükséges az
esemény honlapján).

09.24.
(vasárnap)

Dán-Forrais diákok találkozója a
Liszt Ferenc téren 14.00
14.00-16.30 Szabad városnézés
kisebb csoportokban (4-5 dán és 2-3
magyar diák)
Óbudai istentisztelet (17:00)
Gólyahét
FORRAI KIÁLLÍTÁS
tematikájának kialakítása Tervezett
külső helyszínre/ Deák Galéria 17/
Az tanév reklámanyagának
előkészítése
Ráday-fesztivál
Dánokkal programok:
Sportmérkőzések (14:00-16:00),
foci, kézilabda, röplabda, floorball.
Rehab Critical Mass. Felvonulás a
fogyatékkal élő embertársainkkal
való szolidaritás jegyében a Clark
Ádám térről az Erzsébet térre.
Újpesti börze/Újpesti Börzebontás

szóróanyag a börzére, iskolákba
visszük, a mi iskolában a nyílt napra
szórólap Szabó Ervinbe.

OKTÓBER
Hetek
Időpont
10.02.
5. hét
(10.02.- (hétfő)
10.08)
10.06.
(péntek)

Esemény
Filmklub: minden hó első hétfő
du., a körúton.
Tanmenetek leadása
Aradi vértanúkról megemlékezés,
osztálykeretek között.
DÖK gyűlés

10.07.
Art@Bike - tanár-diák
(szombat) kerékpártúra Szentendrére, ahol
megtekintünk egy kiállítást is.
10.16.
Statisztikai adatszolgáltatás
6. hét
határideje
(10.09.- (hétfő)
10.15.)
10.20.
(péntek)

Október 23-ai megemlékezés
Beírni a KIR –be a következő évi
képzéseinket (nyilvánosságra hozni
a honlapon)
Nyitott kapuk.
Design hét (tanítási szünet a
szakgimnáziumi
osztályoknak/speciális nap, 10.06.01.15.)

7. hét
(10.16.10.22.)
10.23.
8. hét
(10.23.- (hétfő)
10.29.)
10.27.
(péntek)

Kirakat pályázat, a tervek leadása.
Karácsonyi előadásra készülés
(karácsonyi színház előkészületek:
díszlet, jelmez)
Tanítási szünet
Hálaadási istentisztelet
(terményfal, Luther-évforduló 500.,
Kiscelli).

NOVEMBER
Hetek
9. hét
(10.30.11.05.)
10. hét
(11.06.11.12.)

Időpont Esemény
10.30Őszi szünet (esti tagozaton sincs
11.03.
tanítás) Utolsó tanítási nap: okt.27,
első nap: nov. 6.
Felkészítő rajztanfolyam indítása
Negyedévenként vizsga az OKJképzésben résztvevőknek
11.08.
(szerda)

11. hét
(11.13.11.19.)

Szaktanári fogadóóra (előzetes
jelentkezés alapján, 17:00)
Aula, folyosók díszítése
Nyílt nap
Plakát/szóró anyag tervezése

12. hét
(11.20.11.26.)

Fülemüle informatika verseny
Karácsonyi projektek
megbeszélése
11.24.
A kompetenciaméréshez szükséges
(péntek) adatok elküldése
A következő tanévben
tankönyvtámogatott diákoktól
nyilatkozat beszedése
Karácsonyi képeslapok tervezése
az MME számára

DECEMBER
Hetek
14. hét
(12.04.12.10.)

Időpont
12.08.
(péntek)

Esemény
Központi írásbeli felvételire való
jelentkezés határideje
Karácsonyi dekoráció két
helyszín Krt. és Forrai
Mikulás
Varró Dániel – író-olvasó
találkozó

15. hét
(12.11.12.17.)

16. hét
(12.18.12.24.)

12.16.
(szombat,
15:0020:00),
még
változhat
12.20.
(szerda)

Szalagavató bál a 12. osztálynak
a Móricz Zsigmond Gimn.
aulájában

IMPLOM József helyesírási
verseny, budapesti fordulóra
nevezés
„Igazgyöngy” (cipősdoboz
projekt)

12.21.
Karácsonyi projektnap és
(csütörtök) kiállítás (kézműves, játék,
karácsonyi sütiverseny,
mézeskalácssütés,
angyalszabászat)
osztálykari csütörtökön

17. hét
(12.25.12.31.)

dec.22.
(péntek)
12.27.01.02.

Istentisztelet: 9 óra és 11 óra
(karácsonyi darab,
tanárkarácsony)
Téli szünet (Utolsó nap szünet
előtt dec. 22, első nap szünet
után jan. 3.)

JANUÁR
Hetek
18. hét
(01.01.01.07.)
19. hét
(01.08.01.14)
20. hét
(01.15.01.21.)

Időpont
01.03.
(szerda)

Esemény
Első tanítási nap
Kipakolás végzős
szakképzősöknek

01.14.
(péntek)
01.19.
(péntek)

Magántanulók osztályozó
vizsgája
Osztályozó értekezlet, félév
zárása:
12:00 órától a középiskolai,
15:00 órától a szakképző
osztályok számára
Központi írásbeli felvételi

21. hét
(01.22.01.28.)

22. hét
(01.29.02.04.)

01.26.
(péntek)

Kipakolás és vizsga a
szakképzősöknek
I. félév vége

01.25.01.26.
(csütörtök,
péntek)

Sí szünet/speciális nap
(korcsolyázás)

01.29.
(hétfő,
14:00)

Félévi értekezlet

Következő tanévi szaktanári
tankönyv-igények leadása

FEBRUÁR
Hetek
23. hét
(02.05.02.11.)

Időpont
02.02.
(péntek)

24. hét
(02.12.02.18.)

02.14.
(szerda,
17:00)

25. hét
(02.19.02.25.)

02.14.
(szerda)

02.15.
(csütörtök)

Esemény
Bizonyítványosztás
Kazinczy verseny budapesti
döntőjére válogatás
Szülői értekezlet
Kazinczy verseny iskolai döntő
(budapesti elődöntőre jelentkezés
határideje: FEBRUÁR!)
Valentin napi dekoráció
Szerelmes délután
Érettségi jelentkezési határidő
Álarc, maszk, fáklyás felvonulás
OKJ-s jelmezes kiállítás

XIII. kerületi rajzverseny

26. hét
(02.26.03.04.)

02.23.
(péntek
délután)
02.22.03.13.
(között lesz
a felvételi)

FARSANG (álarc, utcaszínház,
élőzene)
helyszín (Remix udvar)
Művészeti szakgimnáziumi
alkalmassági vizsga
Felvételi vizsga a gimnáziumban
Irodalom kisérettségi (12. évf.)

MÁRCIUS
Hetek
27. hét
(03.05.03.11.)

28. hét
(03.12.03.18.)

Időpont

Esemény
Tematikus divatbemutató
megjelenésének tervezett
ismertetése

03.10.
(szombat,
03.16-át
dolgozzuk
le)
HELYSZÍ
NFÜGGŐ
az időpont

munkanap (iskolán kívüli
programok)

03.14.
(szerda)

Ideiglenes felvételi jegyzék a
középiskolában
Március 15. megemlékezés (külső
helyszíneken, feladatokkal)

03.15.03.16.
(csütörtök/
péntek)

tanítási szünet
Történelem szóbeli kisérettségi a
11. osztályoknak

29. hét
(03.19.03.25.)
30. hét
(03.26.04.01.)

Divatbemutató

03.27.
(kedd)
03.28.
(szerda)

Angol verseny
Elmebajnokság
Húsvéti istentisztelet
Tavaszi szünet (utolsó tanítási nap:
március 28. szerda, első tanítási
nap: április 09., hétfő)

ÁPRILIS
Hetek
31. hét
(04.02.04.08.)
32. hét
(04.09.04.15.)

33. hét
(04.16.04.22.)

34. hét
(04.23.04.29.)

Időpont

Esemény
Tavaszi szünet

04.11.
(szerda)

Helyesírási verseny iskolai
Szaktanári fogadóóra (előzetes
jelentkezés alapján, 17:00)

04.13.
(péntek)
04.20.
(péntek)

Plakát-pályázat

04.21.
(szombat,
04.31-ét
dolgozzuk
le)

munkanap (iskolán kívüli
programok)

04.27.
(péntek)

Egyeztetett felvételi jegyzék
közzététele / értesítés a felvételről

Ballagás dekorációjához szükséges
anyagok előkészítése
Nappalis és estis szakképzős
végzősöknek portfólió leadási
határideje
Költészet Napja (kétnyelvű projekt)

MÁJUS
Hetek
35. hét
(04.30.05.06.)

Időpont
04.30.05.01.
(hétfő,
kedd)

Esemény
tanítási szünet

05.02.
(szerda,
14:00)

12. évfolyamosok és a végzős
szakképző évfolyamok osztályozó
értekezlete
Matematika kisérettségi a 11.
osztálynak

36. hét
(05.07.05.13.)

05.03.

Utolsó tanítási nap 12. évfolyamon

05.04.
(péntek)
05.07.
(hétfő)

Ballagás

05.08.
(kedd)

Matematika írásbeli érettségi
(délutáni tanítás)

05.09.
(szerda)

Történelem írásbeli érettségi
(délutáni tanítás)

Magyar nyelv és irodalom írásbeli
érettségi (délutáni tanítás)

05.10.
Angol írásbeli érettségi
(csütörtök)
05.11.
(péntek)

Német írásbeli érettségi
Szülők és diákok értesítése
osztályozó vizsgákról

37. hét
(05.14.05.20.)

05.10.05.11.
(csütörtök,
péntek)
05.15.
(kedd)

Tanulmányi osztálykirándulás

05.16.
(szerda)

Ágazati/művészeti érettségi

05.18.
(péntek)

Földrajz írásbeli érettségi

Biológia írásbeli érettségi

Kipakolás 13. évfolyamos
szakképzősöknek
Szakmai vizsgák, vizsgarend
szerint
05.18.
(péntek)

38. hét
(05.21.05.27.)

05.21.
(hétfő)
05.23.
(szerda,
8:0012:00)

Sportnap
Alkotó hétvége néhány diákunknak
Péliföldszentkereszten
Pünkösd hétfő (tanítási szünet)
Országos kompetenciamérés a 10.
A/B/C/D osztálynak

Írásbeli éves vizsgák angolból a
középfokú oktatásban
Arany János házi balladamondó
verseny

39. hét
(05.2806.03.)
06.01.
(péntek)

Netfitt adatok feltöltése

JÚNIUS
Hetek
40. hét
(06.04.06.10.)
41. hét
(06.11.06.17.

Időpont

Esemény
Szóbeli vizsgák angolból tanóra
keretében a középfokú oktatásban

06.08.
(péntek)
06.12.
(kedd,
14:00)

Osztályozóvizsgák (a „nem
osztályozható” tanulóknak)
Osztályozó értekezlet a
középiskolai osztályoknak

06.13.
(szerda)

Osztályozó értekezlet a szakképzős
osztályoknak

06.14.
Tanár-diák sportnap
(csütörtök)
06.15.
(péntek)

Utolsó tanítási nap. Tanévzáró
ünnepség és istentisztelet, majd
bizonyítványosztás a Kiscelli utcai
egyházközpontban
Ady születésének 140. évf. , Kurucz
Ádám önálló estje ( délutánja ) a
körúton
Nyári egyházi programok
egyeztetése
Nyári szakmai gyakorlat a 9. oszt.
szakgimnáziumi és 13. oszt.
szakképzős tanulóknak

42. hét
(06.18.06.24.)

43. hét
(06.25.07.01.)

06.18-tól

Szóbeli érettségi vizsgák
Leltározás, rendrakás
Nyári művészeti angol nyelvű tábor
a leendő és a meglévő diákoknak

06.29.
(péntek,
9:00)

Záró értekezlet

Szünetek:




őszi szünet 2017. október 30. - 2017. november 3
téli szünet 2017. december 27. - 2018. január 2.
tavaszi szünet 2018. március 29. - 2018. április 3.

Hosszú hétvégék:








október 21-23. (szombat, vasárnap, hétfő)
december 23-26. (szombat, vasárnap, hétfő, kedd)
december 30. - január 1. (szombat, vasárnap, hétfő)
március 15-18. (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap)
március 30.- április 2. (péntek, szombat, vasárnap, hétfő)
április 28.- május 1. (szombat, vasárnap, hétfő, kedd)
május 19-21. (szombat, vasárnap, hétfő)

A 2017/2018-as tanév első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek), az utolsó tanítási napja
2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma a nappali tagozatos szakgimnáziumokban
178, a gimnáziumokban, szakközép- és szakiskolákban 179. A végzős középiskolások 2018.
május 3-án mennek utoljára iskolába.

