
Feladat Határidő Felelős

SI-HU kirándulás Somogyvámosra augusztus 24. Nagy Marietta

Beiratkozás a szakképzési évfolyamra augusztus 27. 8.00 igazgató, iskolatitkár

Értekezlet a szakmai tantárgyakat tanítóknak augusztus 27. 13.00 igazgató

Megyei igazgatói értekezlet augusztus 28. igazgató

Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 29. 8.00
igazgatóhelyettes, 
szaktanárok

Szakképzési tanévnyitó Győr augusztus 29. igazgató, Guba Klára

Országos szakmai tanévnyitó Budapesten augusztus 30. igazgató

Felnőttképzési tanévnyitó Győrben augusztus 30. Guba Klára

Tanévnyitó értekezlet augusztus 31. 8.00 igazgató

Taninform-rendszer adatokkal feltöltése és működtetése augusztus 31. Grodvalt Ottó
Új szakképzési együttműködési megállapodások kötése 
gazdálkodó szervekkel a tanulók külső gyakorlatának 
biztosítására

szeptember 1-től Igazgató

KIR adatbázis kezelése és egyéb közoktatási adatszolgáltatással 
kapcsolatos tennivalók (statisztika)

szeptember 3-től 
folyamatos

Grodvalt Ottó

Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap szeptember 3. 8.00 óra igazgató, helyettesek, ofők

„Útjelző” elkészítése szeptember igazgató

Tankönyvek vásárlása szeptember 3-4. Takácsné Horváth Ágnes

Könyvtári tankönyvek kölcsönzése, a jogosultság ellenőrzése szeptember 3-4. Némethné Rádl Krisztina

SI-HU cseregyakorlat szeptember 3-7. Guba Klára, Dobos Enikő

Az oktatás indítása:
-órarend, felügyeletek beosztása
-menza, étkezés megszervezése
-termek, tornacsarnok rendje

szeptember 3-4. igazgató, helyettesek

-szerződések megkötése nem iskolai dolgozókkal szeptember 3-4. igazgató

-a tanulók balesetvédelmi oktatása szeptember 3-4. ofők, szaktanárok

A tanulók jelentkezésének határnapja az október-novemberi 
érettségi vizsgákra

szeptember 5.

Októberi ECL nyelvvizsgára jelentkezés szeptember 6. Némethné Rádl Krisztina

A tanmenetek, osztályfőnöki programok leadása szeptember 7. tantárgyfelelősök

A szakképzésben tanítók tanmeneteinek leadása szeptember 14. Guba Klára

Iskolai- és osztály szülői értekezlet szeptember 17. 16.30 igazgató és ofők

Angliai tanulmányi kirándulás szeptember 23-27. Kovács Beáta

A tanulmányi versenyekre jelentkezés szeptember 24.
szaktanárok, Némethné R. 
K.

A DÖK programjának elfogadása szeptember 28. Vígh Viktor

Az iskolai adminisztráció leadása a fenntartónak szeptember 28. igazgató

A tanévet előkészítő szakmai tanácskozások szeptember és október tantárgyfelelősök

Tematikus egészségnapok (reform étkezés) október Dobos Enikő

Sommelier képzés (SI-HU) október       

Az aradi vértanúk emléknapja október 5. Pernecker Csilla

A Tinódi-Szeibert pályázat meghirdetése október 5.
magyar, történelem, rajz 
szakos tanárok

Októberi ECL nyelvvizsga október 5-6. ECL vizsgáztató tanárok

Tinódi Kupa Pünkösthy Huba Emlékverseny október 11.
testnevelés szakos 
tanárok

Gólyabál, önképzőköri műsorok október 12. Vígh Viktor, 9-10. évf. ofők

Munkaterv 2012/2013-as tanévre



Őszi írásbeli vizsgaidőszak október 12-29.

ORIGÓ nyelvvizsgára jelentkezés október 15. Némethné Rádl Krisztina

A tanulmányi versenyekre jelentkezés  továbbítása folyamatosan Némethné Rádl Krisztina

A statisztikai adatszolgáltatás határnapja   október 15. Grodvalt Ottó

A tanulmányi területek belső kódjainak meghatározása és 
megküldése a Felvételi Központnak

október 15. igazgató

Nemzeti Ünnep megünneplése október 19.
Simonné Keszei Anita 
(11.A)

SI-HU tanulmányi kirándulás a Ság-hegyre október 26-27. Nagy Marietta, Vígh Viktor

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 27.

Őszi szünet október 29-november 2.

A felvételi tájékoztató iskolai honlapon való elhelyezése és a 
felvételi eljárás rendjének közzététele a közoktatás információs 
rendszerében

október 31. Grodvalt Ottó

Az őszi szünet utáni első tanítási nap november 5.

Október-novemberi érettségi vizsgaidőszak (szóbeli) november 7-30.

Decemberi ECL nyelvvizsgára jelentkezés november 8. Némethné Rádl Krisztina

Pályaválasztási vásár, a beiskolázási tájékoztató elkészítése november 8-10. igazgató

Origó nyelvvizsga november 9-17. Némethné Rádl Krisztina

Fogadóóra november 12. szaktanárok

Nyílt nap a gimnázium iránt érdeklődőknek november 13. igazgató, helyettesek

Nyílt nap a szakközépiskola (szakképzés) iránt érdeklődőknek november 14.

Szalagavatók
november 16-17. és 23-
24.

11-12. évf. ofők

Kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése november 23. igazgató

I. félévi nevelési értekezlet november 26. igazgató

OKTV és más tanulmányi versenyek folyamatos Némethné Rádl Krisztina

Decemberi ECL nyelvvizsga december 7-8. Némethné Rádl Krisztina

Origó nyelvvizsgára jelentkezés december 10. Némethné Rádl Krisztina

Felvételi feladatlap-igény jelentése december 14. igazgató

Karácsonyi ünnepi műsor december 20. önképzőkör

A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21.

Téli szünet december 27 - január 2.

A téli szünet utáni első tanítási nap január 3.

„Kisérettségi” a 12. évfolyamon január 
magyar és történelem 
szakos tanárok

Februári ECL nyelvvizsgára jelentkezés január Némethné Rádl Krisztina

Origó nyelvvizsga január 4-5. Némethné Rádl Krisztina

Az első félév vége január 11.

I. félévi osztályozó értekezlet január 11. igazgató, nevelőtestület

SI-HU workshop Sárváron január 17.
igazgató, Guba Klára, 
Dobos Enikő

A tanulók és a kiskorú tanulók szüleinek értesítése az I. félévi 
eredményekről

január 18. ofők

Egységes írásbeli felvételi a 8. évfolyamosoknak január 19. 10 óra igazgató, szaktanárok

Nevelőtestületi értekezlet január 21. igazgató

Pótló irásbeli felvételi a 8. évfolyamosoknak január 24. 14 óra igazgató, szaktanárok

Mesterszakács-bemutató január 31. Lőke István



Tinódi Emlékünnepély, a pályázat eredményhirdetése   január 31. Nagy Péterné (12.A)

Félévi szülői értekezlet február 4. ofők

A 8. évfolyamosok értesítése az írásbeli vizsga eredményéről február 7. igazgató

Jelentkezés Origó nyelvvizsgára február 11. Némethné Rádl Krisztina

Februári ECL nyelvvizsga február Némethné Rádl Krisztina

Jelentkezés a május-júniusi érettségi és szakmai vizsgákra, ill. a 
felsőfokú továbbtanulásra 

február 
12. évf. ofők, jegyzők, 
igazgató

SI-HU workshop Sárváron február 14. Guba Klára, Dobos Enikő

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja február 25. történelem szakos tanárok

Sítáborok
február vége-március 
eleje

testnevelés szakos 
tanárok

Origó nyelvvizsga március 1-2. Némethné Rádl Krisztina

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása március 13. igazgató

Nemzeti Ünnep megünneplése március 14. magyar szakos tanárok

ECL nyelvvizsgára jelentkezés március Némethné Rádl Krisztina

Életmódnap Sárváron március 21. projectcsapat

Diákközgyűlés március 25. Vígh Viktor

A szünet előtti utolsó tanítási nap március 26.

Diákírók, diákköltők találkozója március 26-29. igazgató

Diáknap március 27. Vígh Viktor

Tavaszi szünet március 28-április 2.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap április 3.

„Kisérettségi” 11.évf. magyar és történelem szóbeli április 3-5.
magyar és történelem 
szakos tanárok

A végleges felvételi jegyzék (rangsor, felvehető létszám, a 
biztosan fel nem veendők listája) megküldése a Felvételi 
Központnak (elektronikus úton és írásban)

április 8. igazgató

Fogadóóra április 8. szaktanárok

ORIGÓ nyelvvizsgára jelentkezés április 15.

Megemlékezés a holocaust áldozatairól április 15. Nagy Péterné

Nyílt nap a szakképző tagozaton április 17. igazgató, Guba Klára

Áprilisi ECL nyelvvizsga április Némethné Rádl Krisztina

A felvételre jelentkezők és az általános iskolák értesítése április 25. igazgató

Év végi osztályozó értekezlet a 12. évfolyamon május 2. igazgató, tantestület
Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon május 2.

Ballagás május 3. igazgató, helyettesek, ofők

A május-júniusi érettségi vizsgák kezdete május 6. igazgató, tantestület

Május-júniusi érettségi vizsgaidőszak (írásbeli) május 6 - június 23.

Életmódnap Sárváron május 7. projectcsapat

Utolsó tanítási nap a szakképző évfolyamon május 10.

Origó nyelvvizsga május 10-11. Némethné Rádl Krisztina

ÖDBK-találkozó május 11.
van Waardenné Csete 
Ildikó

Szakmai írásbeli vizsgaidőszak május 13-17. igazgató, Guba Klára

Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység május - június igazgató, Guba Klára

Közös iskolai tanulmányi kirándulás május 24. ofők

Országos kompetencia mérés (10. évf.) tanítási nap május 29. Hevér Mihály, ofők

Városi Pedagógusnap május 31.

Szóbeli emelt szintű érettségi vizsgák június 6-13.

Tematikus napok június 12-14. Haraszti Zsolt



Utolsó tanítási nap június 14.

Életmódnap Sárváron június 14. projectcsapat

Tanév végi osztályozó értekezlet június 14. igazgató, tantestület

Szóbeli középszintű érettségi vizsgák június 17-27.

Tanévzáró ünnepély június 20. igazgató, helyettesek 

Az elsősök beiratkozása június 26-27. igazgató, ofők

Tanévzáró értekezlet június 28. igazgató

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása
(6 munkanap):

 

Írásbeli érettségi vizsga (3 nap) május 6-8.

Diáknap (1 nap) március 27.

Tantestületi kirándulás (1 nap) április 12.

Közös iskolai kirándulás (1 nap) május 25.


