Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola
Munkaterv
2016/17

Tanév ideje: a 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök)
és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök)
A tanítási napok száma: száznyolcvankettő nap, a szakgimnáziumban száznyolcvan.
Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök)
1. félév: 2016. szeptember 1. (csütörtök) - 2017. január 20. (péntek)
2. félév: 2017. január 21.(szombat) - 2017. június 15. (csütörtök)
Osztályközösségben történő megemlékezések: az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és
egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás
Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek.
A tanulók fizikai állapotának a vizsgálata: október valamint áprilisban külön egyeztetést követően.

2016/2017
szeptember 1. (csütörtök)
szeptember 1-2. (csütörtök-péntek)
szeptember 10. (szombat)
október 15. szombat (október 31.
munkanap ledolgozása)
október 21. péntek
október 31.
november 2(szerda)-4(péntek)

november 9. (szerda)
december 3. (szombat)

EV1 december 5-9.
EV2 december 12-16.
EV3 január 3-6.
2016. december 22.(csütörtök) –

Tanévnyitó, Első tanítási nap, alakuló ülés, tanévnyitó
értekezlet, szülői értekezlet, fogadó órák 9 órakor
Szakgimnáziumnak tanítási szünet
1.családi nap, tanítási nap: alakuló iskolagyűlés, Szülői
értekezlet, Iskolaszék ülés, DÖK ülés
2. családi nap, tanítási nap: szüret
megemlékezés október 23-ról művészeti nap keretében
Pihenőnap cs2.
Őszi szünet
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. (péntek)
első tanítási nap: november 7. (hétfő)
Nyíltnap a jövő évi elsősöknek 9 órától
3. családi nap, tanítási nap: nyílt nap,
Szent Miklós nap az iskolában
Konzultációs nap
Művészeti vizsganap
ETO–s vizsgák

Téli szünet

2017. január 2. (hétfő)
MV január 9-13.
január 20. (péntek)
január 27. (péntek)
február 18. (szombat)
március 6 -10.
március 11. (szombat)
március 14. (kedd)
március 15. (szerda)
március 16. (csütörtök) 17. (péntek)
április 3-7.
április 17-21

április 24-28.
május 1. (hétfő)
május 6. (szombat)
május 11.(csütörtök) 12.(péntek)
május 15-19 EV 1
május 22-26 EV 2
május 29-június 2 EV 3
május 24. (szerda)
május 31. (szerda)
június 5. (hétfő)
június 6.- június 9. MV

június 9. (péntek)

június 8. (csütörtök)
június 12. (hétfő)
június 13. (kedd)
június 14. (szerda)
június 15. (csütörtök)
június 18. vasárnap

Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21 (szerda), utána
első tanítási nap: január 3 (kedd)
Félévi vizsgák magántanulóknak,
projekt hét a nem magántanulóknak
I.félév vége
Félévi bizonyítványok kiosztása, szakgimnáziumi tájékoztató
4.családi nap, tanítási nap:
Farsang az iskolában
Témahét: pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
5.Családi nap, tanítási nap: pénzügyi témahét zárónapja,
Tihany, termelői piac
Nyíltnap a jövő évi elsősöknek
Nemzeti ünnep, ünnepnap
Pihenő napok szünet 15 (szerda)-19.(vasárnap) cs1 cs3
Digitális témahét
Tavaszi szünet
Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 14. péntek. utána első
tanítási nap: április 24. (hétfő) 19.(szerda) Pihenőnap cs4.
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
A munka ünnepe
6.családi nap, tanítási nap: nyílt nap,
konzultációs nap
Pihenőnap cs5. cs6.
ETO-s vizsga

Országos kompetenciamérés 6. 8.
Idegen nyelvi kompetenciamérés 6. 8.
Pünkösd Ünnepnap
Év végi vizsgák magántanulóknak,
erdei iskola a nem magántanulóknak
záró vizsgaértekezlet.
Művészeti vizsganap
Tanítás nélküli munkanap
DÖK nap Wesselényi nap
Utolsó tanítási nap
Tanítás nélküli munkanap Tantestületi kirándulás
Tanítás nélküli munkanap Nevelőtestületi ülés
Tanítás nélküli munkanap Nevelőtestületi ülés Év végi
osztályozó értekezlet
Tanév vége
Tanévzáró
Családi nap, szülői értekezlet, iskolaszék ülés, DÖK ülés,
Igazgató tanács értekezlet

