1 Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az iskola szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább
15 óráig tart nyitva.
A felnőttoktatás esti munkarend szerinti képzések hétfő, kedd és szerdai napokon 14 - 19:10
óra között zajlik.
A tanítási szünetekben szerdai munkanapokon 8-12 óra között tartunk ügyeletet.
Munkaszüneti napokon az iskolát – rendezvények hiányában – zárva tartjuk.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérés – eseti kérelemre – az igazgatói engedéllyel
lehetséges.
Katasztrófahelyzetben a fenntartó rendkívüli nyitva tartást rendelhet el.
Az iskola – alkalmazottjai és tanulói részére – kötelezően használandó beléptető rendszert
működtet.

2 A 2018/2019. tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
2.1 Emléknapok, megemlékezések időpontja
 megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6.):

2018. október 5.

 október 23-ai nemzeti ünnep:

2017. október 19.

 megemlékezés a kommunista és
egyéb diktatúrák áldozatairól:

2019. február 25.

 március 15-ei nemzeti ünnep:

2019. március 14.

 megemlékezés a holokauszt áldozatairól (április 16.): 2019. április 12.
 a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.):

2019. június 4.

2.2 Az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontja
 a Zene Világnapja (október 1.):

2018. október 1.

 szalagavató:

2018. november16.

 karácsonyi koncert:

2018. december 18.

 iskolai, kollégiumi karácsony:

2018. december 21.

 kollégiumi ballagás:

2019. április 25.

 szerenád:

2019. április 229.

 valcolás:

2019. április 29.

 ballagás:

2019. május 3.

2.3 Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák
időpontja
Nevelőtestületi értekezletek
 őszi nevelési értekezlet:

2018. október.

téma: a 9. évfolyamosok
 félévi osztályozó értekezlet:

2019. január 25.

 az I. félév értékelése:

2019. február 5.

 tavaszi nevelési értekezlet:

2019. március 7.

 végzősök év végi osztályozó értekezlete: 2019. április 30.
 nem végzősök osztályozó értekezlete:

2019. június 14.

 tanévzáró értekezlet:

2019. június 28.

Szülői értekezletek:
 I. félév:
 9. évfolyam:

2018. szeptember 13.

 10-12. évfolyam: 2018. szeptember 18.
 II. félév:

2019. február 6.

Fogadóóra:
 I. félév:

2018. november 6.

 II. félév:

2019. március 21.

2.4 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett
időpontja
 2018. november 6.
 2018. november 20.

2.5 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
 2019. január 9. és 2019. április 26. között

2.6 Mérés, értékelés a tanév folyamán
Országok kompetenciamérés: 2019. május 29. (szerda)

