„Istennek mindenhez meg van a maga ideje.” – Ward Mária
Éves munkaterv, 2017-2018. tanév
Dátum
SZEPTEMBER

1. péntek

4. hétfő
4-8.
5- 8.
14-16.
14. csütörtök
15. péntek
19-20-21.
20-27.
23. szombat
25. hétfő
28-30
OKTÓBER
5.-7.
6. péntek
9-i hét
10. kedd
11. szerda
12-14.
13. péntek
16-i hét
20. péntek
24. kedd
25. szerda
26. csütörtök
30-nov. 3.
November
2-4.
6. hétfő
8. szerda
10. péntek
11. szombat
13-19?
13. hétfő
14. kedd
15. szerda
17. péntek
21. kedd
22. szerda
29. szerda

Esemény
Veni Sancte
első tanítási nap, mise után alsóban 3-4. ofőóra,
felső 3-5. ofőóra, gimi 3-6. óra ofőóra – ebédelés lépcsőzetesen
szülői értekezlet (12. évfolyam)
Köpenybörze (12-17)
Katolikus iskolák tanévnyitó szentmiséje- Bazilika
Felsős lelkinap
szülői értekezlet (1. évfolyam)
12ab lelkigyakorlat és kirándulás
Szülői értekezletek (2-11. évf.)
10ab lelkigyakorlat
Színjátszó előadás
Lelkigyakorlatos vezetőképzőre jelentkezés határideje
e-napló véglegesítése
Belvárosi Művészeti Napok – esti koncertek a Tolnay Klári teremben
Utazás Münsterbe
Ward Weekend
Szent Gellért nap (befogadás), Szentmise
9 ab lelkigyakorlat
11 ab lelkigyakorlat
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Szeretetszolgálat: szülők által aláírt jelentkezési lapok leadása
Szakmázz! Pályaválasztási kiállítás – 7.évfolyam
Szakmázz! Pályaválasztási kiállítás – 8.évfolyam
9z-10z-11z Lelkigyakorlat
Gólyabál
Szeretetszolgálat: diákok találkozás a fogadó intézmények felelőseivel
Megemlékezés az 1956-os forradalomról
Őszi házimuzsika
Tájékoztató a 8. évf. szülőknek a továbbtanulásról
Küldetésmise (10. évfolyam)
nyílt nap a gimnáziumban (1) + zeneművészeti
Őszi szünet
Ward Mária korának zenéje – régizene kurzus (ez még szünet)
szünet utáni első tanítási nap
Gimnáziumi reggeli mise (szalagszentelés)
Tanszaki hangverseny I/1
Márton napi program
Szalagavató
Krakkói cserediák program (Budapest)
Nevelési értekezlet- tanítás nélküli munkanap
nyílt nap a gimnáziumban (2) + zeneművészeti
nyílt nap az alsóban (saját szülőknek)
Tanszaki hangverseny I/2
Ward Vásár
1. fogadóóra
Nyílt nap a gimnáziumban (3) + zeneművészeti
Nyílt nap a felsőben

December
4. hétfő
??
6. szerda
7. csütörtök
8. péntek
9. szombat
11-20
15. péntek
18-19.
20. szerda
21. - jan. 2.
Január
3. szerda
8. hétfő
10. szerda
15. hétfő
16. kedd
17. szerda
20. szombat
22-i hét
22. hétfő
26. péntek
27. szombat
30. kedd
Február
2-ig
2. péntek
3. szombat
5-9
7. szerda
8. csütörtök
9. péntek
10. szombat
14. szerda
15. csütörtök
16-18
19. hétfő
22-márc. 13.
24. szombat
Március
7. szerda
10. szombat
14. szerda
15-16.
19-i héten
21. szerda
21-22.
24. szombat ??
28. szerda

Adventi lelkinap
Gyónási alkalom
alsós-felsős Mikulás
Nyílt nap a gimnáziumban (4) + zeneművészeti
Gimn. Mikulás-„bál”
Tanulók jelentkezése a középiskolai központi írásbeli felvételire
Adventi szülői lelkinap
zeneművészeti félévi főtárgy vizsgák
Luca-napi vásár (+Köpenybörze)
Osztálykarácsonyok
12.00 karácsonyi koncert (kötelező)
Téli szünet
Téli szünet utáni első tanítási nap
Házszentelés a reggeli ima keretében
Tanszaki hangverseny(ek) II/1.
Nyílt nap a gimnáziumban (5) + zeneművészeti
Nyílt nap az alsó tagozaton
Gimnáziumi mise
Tanszaki hangverseny(ek) II/1.
központi írásbeli felvételi a középiskolákba
Szeretetszolgálat: 1. reflexió (osztályfőnöki és hittanórák ideje alatt)
Magyar Kultúra Napja
Téli Házimuzsika
Első félév vége
alsós iskola előkészítő
Ward-nap, Hivatások Napja
félévi értesítők kiosztása
felsős farsang
Ward Bál
alsós farsang
Félévi szülői értekezletek (1-12. évf.)
Szülői tájékoztató a 10. évfolyam fakultáció-választásáról
Nyílt nap az alsó tagozaton
Írásban értesíteni a központi írásbeli eredményekről a tanulókat
gimis farsang
alsós iskola előkészítő
Hamvazószerda
OKJ szakmai vizsgára való jelentkezések határideje
„Lélek az ének és lélek a tánc” – népzenei workshop
Középiskolai felvételi eljárás - Tanulói jelentkezési lapok továbbítása
Szóbeli felvételik a középiskolába
alsós iskola előkészítő
Gimnáziumi mise
Nyílt nap az alsó tagozaton
Áthelyezett munkanap március 16-ról (WW esőnap)
Márc. 15-i ünnep
Középiskolai felvételi eljárás – felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
Tanszaki hangverseny III/1
Nemzeti ünnep – tanítási szünet hosszú hétvége!!!
Szeretetszolgálat: 2. reflexió (osztályfőnöki és hittanórák ideje alatt)
Iskolakóstoló
Tanszaki hangverseny III/2
Felvételi adatlapok módosítása
Nagyböjti szülői lelkinap
Nagyböjti lelkinap

29. - április 6.
Április
9. hétfő
10. kedd
11. szerda
17. kedd
18. szerda
20. péntek
21. szombat
23-27.
25. szerda
26. – máj. 3.
27. péntek
MÁJUS
1. kedd
4. péntek
7-8-9. h-k-sze
7-18.
11. péntek
13. vasárnap
14. hétfő
14-23.
16. szerda
17. csütörtök
21. hétfő
23. szerda
24. - jún. 6.
25. péntek
26. szombat
28-i héten
Június
5. kedd
7-14.
7. csütörtök
8. péntek
11. hétfő
12. kedd
13-15.
18-22.
24. vasárnap
25. hétfő

Tavaszi szünet
Münster
szünet utáni első tanítási nap
2. fogadóóra
Költészet Napja
Iskolakóstoló
értekezlet (nt + omk)
Gimnáziumi mise
Ward Est
Egyeztetett felvételi jegyzék
Áthelyezett munkanap április 30-ról!!! – Nevelési értekezlet
TÉMAHÉT (központilag a fenntarthatósági témahét hete)
Biblia éjszakája (Szent Márk evangélista ünnepe)
OKJ 14. évfolyam év végi szakmai vizsgái
Művészeti nevelés – jelentkezések lezárása
10. évfolyam fakultációs jelentkezési határidő
A felvételiző diákok és iskolájuk értesítése a felvételről vagy
elutasításról
MUNKASZÜNETI NAP (Előtte hétfő: szabad!! Hosszú hétvége!!)
Ballagás
írásbeli érettségi
Rendkívüli felvételi eljárás
Krakkói cserediák program (Krakkó)
Tavaszi házimuzsika
Elsőáldozás
10. évf. nyelvi évfolyamdolgozat
komplex szakmai vizsga – központi írásbeli
idegen nyelvi mérés (6. és 8. évfolyam)
Tanszaki hangverseny(ek) IV/1.
Gimnáziumi zarándoklat
Pünkösd - Karizmák Ünnepe
országos kompetenciamérés (6., 8., 10. évf.)
Tanszaki hangverseny(ek) IV/2.
Év végi szakmai vizsgaidőszak
Ward gyermeknap
Családi zarándoklat (általános iskola)
Szeretetszolgálat: zárás (osztályfőnöki és hittanórák ideje alatt)
Színjátszó előadás
emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Színjátszó előadás
8. évfolyam búcsúztatása
TÉMANAP
alsós sportnap
Pünkösdi királyválasztás
DÖK nap
erdei iskolák – osztálykirándulások
szóbeli érettségi
komplex szakmai vizsgák (az írásbeli utáni 30 napon belül)
Napközis Élménytábor
Te Deum, bizonyítványosztás
Beiratkozás
Színkód: Alsósok, felsősök, gimnázium, zenei, mindenki, szülők

