A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
2021. január havi programja
Január
Időpont
4.
4.
6.
7.
9.
jan.11.
–
ápr. 23.
15.
12.
19.
20.
21.
21.
22.
22. (?)
22.
23.
25.
26.
28.

28.
29.
29.
29.
29.
30.
31.

Program
A téli szünet utáni első tanítási nap
Földrajz OKTV 2. ford.
Filozófia OKTV jelentkezési határidő
Vizuális kultúra OKTV 1. ford.
Informatika OKTV (II. kat.) 2. ford.
A 2020/2021. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés,
értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az
iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével
– a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január
11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett
iskolák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.
Osztályfőnök kiküldi a magatartás és szorgalomjegyeket az osztályban tanító
tanároknak
Tantestületi értekezlet 1445)
Filozófia OKTV 1. ford.
Szaktanárok véleményezik a magatartás és a szorgalomjegyeket és megküldik az
osztályfőnököknek
Magatartás és szorgalomjegyek lezárása
Angol nyelv OKTV (I. kat.) 2. ford.
Az első félév utolsó napja, osztályozó konferencia a bejövő és kimenő
osztályoknak
AJTP-ismerkedés
A magyar kultúra napja
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett intézményekben.
Matematika OKTV (II. kat.) 2. ford.
Kémia OKTV (I. és II. kat.) 2. ford.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,
továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó
Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni.(1400)
Angol nyelv OKTV (II. kat.) 2. ford.
Földrajz OKTV pályamunka elküldése
Félévi értesítők kiadása
AJTP-találkozó a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
Kérvény benyújtása a szülők részéről a második pótló felvételi vizsgára
Informatika OKTV (I. kat.) 2. ford.
Felsőfokú felvételi kiegészítő tájékoztató határideje

A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
2021. február havi programja
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Időpont
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45

Program

Félévi értékelő értekezlet (14 )
Szülői értekezlet (1700)
Német nyelv OKTV (I. kat.) 2. ford.
Német nyelv OKTV (II. kat.) 2. ford.
Feladatlapigény jelzése az intézmény részéről a 2. pótló felvételi vizsgára
2. pótló központi írásbeli felvételi vizsgák
ECL nyelvvizsga
Művészettörténet OKTV pályamunka elküldése
Biológia OKTV (I. és II. kat.) 2. ford.
Művészettörténet OKTV 2. ford.
A központi írásbeli felvételi vizsgák feladatlapjainak megtekintése (a beszkennelt
változatok elküldése az érintetteknek, AJTP jelentkezőknek helyben 8.00-16.00)
10.
Magyar irodalom OKTV 2. ford.
10.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi
Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok
eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős
miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és
általános iskolákat.
11.
Fizika OKTV (I. és II. kat.) 2. ford.
11.
Történelem OKTV pályamunka elküldése
12.
Vizuális kultúra OKTV 2. ford.
15.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
15.
Jelentkezési határidő a 2021. szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre
15.
Jelentkezési határidő a május-júniusi érettségi vizsgákra
19.
Szalagavató
19.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 8
évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi
Központnak.)
febr. 23– A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
márc.12. (8 évfolyamos képzés: febr 23-26., 5 évfolyamos képzés: március 1-12.)
24.
Filozófia OKTV 2. ford.
25.
Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

