HÓ

NOVEMBER

OKTÓBER

SZEPTEMBER

AUG.

DÁTUM

NAP

augusztus 25-29.
augusztus 28.

péntek-kedd
hétfő

szeptember 1.
szeptember 4.
szeptember 5.
szeptember 6-8.
szeptember 6-8.
szeptember 7.
szeptember 11.
szeptember 12-14.
szeptember 12-19.
szeptember 14-15.
szeptember 15.
szeptember 18.
szeptember 22.
szeptember 22.
szeptember 22.
szeptember 23.
szeptember 29.
szeptember 29.
szeptember 29.
szeptember 29.
szeptember 29.
szeptember 30.
október hónap
október 2-13.
október 3.
október 4.
október 4-5.
október 6.
október 6-8.
október 10.
október 13.
október 13-27.
október 14.
október 16.
október 16.
október 18.
október 20.
október 20.
október 21-23.
október 23.
október 24-27.
október 27.
október 27.
október 28-november 5.
november 1.
november 5.
november 5.
november 6.
november 6.
november 6.
november 7.
november 8.
november 8.
november 9-13.
november 10.
november 11.
november 13.
november 13.
november 13.
november 13.
november 13.
november 14.
november 15.
november 15.
november 16.
november 16.
november 17.
november 17-28.
november 20.
november 20.
november 20.
november 20-24.
november 21.
november 21.
november 22.
november 23.
november 24.
november 24.
november 24.
november 25. (?)
november 27.
november 28.
november 29.
november 30.
november 30.

péntek
hétfő
kedd
szerda-péntek
szerda-péntek
csütörtök
hétfő
kedd-csütörtök
kedd-kedd
csütörtök-péntek
péntek
hétfő
péntek
péntek
péntek
szombat
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
szombat

a hónap folyamán

hétfő-péntek
kedd
szerda
szerda-csütörtök
péntek
péntek-vasárnap
kedd
péntek
péntek-péntek
szombat
hétfő
hétfő
szerda
péntek
péntek
szombat-hétfő
hétfő
kedd-péntek
péntek
péntek
szombat-vasárnap
szerda
vasárnap
vasárnap
hétfő
hétfő
hétfő
kedd
szerda
szerda
csütörtök-hétfő
péntek
szombat
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
kedd
szerda
szerda
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek-kedd
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő-péntek
kedd
kedd
szerda
csütörtök
péntek
péntek
péntek
szombat
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
csütörtök

IDŐ

PROGRAM

Gólyatábor
8:00 Javító- és osztályozó vizsgák
I. FÉLÉV
8:00 Tanévnyitó ünnepély, majd 3 osztályfőnöki óra
4-7. óra EUROEXAM B2 és C1 német és angol szintfelmérő több osztályban
Az őszi érettségire jelentkezés határideje
A 12. évfolyam és a 11.d osztálykirándulásai
OBIÖK csapatépítő tábor
8:00 Beiratkozás a gimnáziumi előkészítőkre
17:00 Szülői értekezlet az induló osztályokban, tanárok bemutatkozása
A gimnáziumi előkészítők kezdete
A darmstadti vendégek fogadása
ELTE-konferencia (11.c tt)
Osztályfényképezések I.
17:00 Szülői értekezlet minden további osztályban
Osztályfényképezések II.
Testnevelés felmentési kérelmek + du testnevelés leadási határideje
Az OKTV-re jelentkezés határideje
A túraszakosztály kirándulása
Az egyesületi pályázatok leadási határideje
Az állatok világnapjához kapcsolódó rajzpályázat határideje
A zene világnapja (X. 1.)
Osztályfényképezések (esőnap)
Jelentkezési határidő az osztályozóvizsgákra
Töri tantúra (Népek kultúrája a Dunakanyarban) (kezdő osztályok)
Az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja
Papírgyűjtés
1-2. óra Osztályozóvizsgák (írásbeli)
Az állatok világnapja (X. 4.) – a rajzpályázat eredményhirdetése
Osztályozóvizsgák (szóbeli)
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Diákönkormányzati tábor
Kapcsolda (Csalogány-iskola)
Bolyai matematikai csapatverseny (7-8. évf.)
Őszi írásbeli érettségi vizsgák
A túraszakosztály kirándulása
Az alkotópályázat meghirdetése
14:30 Angol háziverseny I. forduló
OBIÖK filmklub
A gimnáziumi felvételi tájékoztató megjelentetése a honlapon
Megemlékezés az 1956-os forradalomról
Töri tantúra (Krakkó) (12. évf.)
Nemzeti ünnep
Gólyahét
Gólyabál
Szalagtűzési próba
Őszi szünet
Mindenszentek
délelőtt Szalagavató főpróba
18:00 Szalagavató
A 12. évfolyam számára nincs tanítás
14:00 Történelem OKTV I. forduló
17:00 Tájékoztató a leendő 9.d osztály szülei számára
14:00 Földrajz OKTV I. forduló
14:00 Informatika (programozás) OKTV I. forduló
Nemes Tihamér verseny (programozás) (7-10. évf.)
Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
14:30 Bolyai anyanyelvi csapatverseny (7-8. évf.)
A túraszakosztály kirándulása
9:00 Amerikai színház (Fahrenheit 451)
14:00 Angol OKTV I. forduló
A magyar nyelv napja
16:00 Reál fogadóóra
17:00 Tájékoztató a leendő 7. osztályok szülei számára
14:00 Matematika OKTV (I-II. kat.) I. forduló
Arany János irodalmi verseny
Nemes Tihamér verseny (alkalmazás) (7-8. évf.)
Nemes Tihamér verseny (alkalmazás) (9-10. évf.)
14:00 Fizika OKTV I. forduló
12:30 Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület közgyűlése
Indiai utazás
14:00 Kémia OKTV I. forduló
16:00 Humán fogadóóra
17:00 Tájékoztató a továbbtanulásról és az érettségiről
Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Regisztráció kezdete a nyílt napra
14:00 Francia OKTV I. forduló
14:00 Informatika (alkalmazás) OKTV I. forduló
14:00 Biológia OKTV I. forduló
11:00 Amfiteátrum Kupa (3 tanítási óra, szükség esetén plusz órákkal)
Bolyai anyanyelvi csapatverseny (9-12. évf.)
Tájház-látogatás (9.d nemzetiségi csoport)
Társasjáték-verseny
14:00 Német OKTV I. forduló
Varga Tamás matematikaverseny I. forduló (7-8. évf.)
14:00 Spanyol OKTV I. forduló
Nyílt nap
14:00 Magyar irodalom OKTV I. forduló
Dürer csapatverseny
Öveges József emlékverseny
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

DECEMBER

HÓ

DÁTUM
december 1.
december 1.
december 1-3.
december 4.
december 4-11.
december 4.
december 4.
december 6-18.
december 7.
december 8.
december 8.
december 9.
december 11.
december 11.
december 11.
december 11.
december 13.
december 14.
december 15.
december 15.
december 18.
december 22.
december 22.
december 22.

NAP
péntek
péntek
péntek-vasárnap
hétfő
hétfő-hétfő
hétfő
hétfő
szerda-hétfő
csütörtök
péntek
péntek
szombat
hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
szerda
csütörtök
péntek
péntek
hétfő
péntek
péntek
péntek

JANUÁR

a hónap folyamán
december 23-január 2.
január 3.
január 3.
január 4.
január 5.
január 13.
január 15.
január 20.
január 23.
január 23.
január 25.
január 26.
január 26.

szombat-kedd
szerda
szerda
csütörtök
péntek
szombat
hétfő
szombat
kedd
kedd
csütörtök
péntek
péntek

január 29-február 1.
január 30.

hétfő-csütörtök
kedd

FEBRUÁR

a hónap folyamán

február 2.
február 2.
február 5.
február 7.
február 7. vagy 8.
február 8.
február 8.
február 9.
február 9.
február 10.
február 14.
február 15.
február 15.
február 15.
február 16.
február 19.
február 19.
február 23.
február 23.
február 23-25.
február 26.
február 28.

a hónap folyamán

péntek
péntek
hétfő
szerda
szerda v. csütörtök
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
szombat
szerda
csütörtök
csütörtök
csütörtök
péntek
hétfő
hétfő
péntek
péntek
péntek-vasárnap
hétfő
szerda

IDŐ
6. óra
17:00

PROGRAM

Továbbtanulási kerekasztal (10-12. évf.)
Mikulás-est
Kórustábor
3. óra Első adventi gyertyagyújtás
Cipősdoboz akció és könyvbörze
14:00 Orosz OKTV I. forduló
14:30 Angol nyelvi szavalóverseny (7-8. évf.)
Jótékonysági csokigyűjtés
14:00 Matematika OKTV (III. kat.) I. forduló
14:00 Sinkovits Imre vers- és prózamondó verseny
Gimnáziumi írásbeli felvételi jelentkezési határidő
A túraszakosztály kirándulása
3. óra Második adventi gyertyagyújtás
14:30 Angol háziverseny II. forduló
7. óra Osztálydekorációk pontozása
DT karácsony
Kapcsolda (Veres Péter Gimnázium)
Arany Dániel matematikaverseny (II. kat.) (9-10. évf.)
10:30 Karácsonyi koncert próba
Karácsonyi koncert
3. óra Harmadik adventi gyertyagyújtás
2-3. óra Kóruspróba (órarend szerinti órákkal, a kórustagok távollétében)
4-5. óra Osztálykarácsonyok
6. óra Iskolakarácsony
Angol OÁTV
Árokszállásy Zoltán biológiaverseny
Jane Haining angolverseny
Téli szünet
Alkotópályázat leadási határidő
14:00 Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV I. forduló
14:00 Vizuális kultúra OKTV I. forduló
Bolyai matematikai csapatverseny (9-12. évf.)
A túraszakosztály kirándulása
14:00 Német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV I. forduló
10:00 Gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák (6. és 8. évf.)
14:00 Filozófia OKTV I. forduló
14:00 Varga Tamás matematikaverseny (7-8. évf.) 2. forduló
14:00 Gimnáziumi írásbeli pótfelvételi vizsgák
9:00 Amerikai színház (Romeo and Juliet)
16:00 Az első félév vége, jegylezárás
II. FÉLÉV
Osztályozó konferenciák (40 perces órák 15 perces szünetekkel)
9:00 A kijavított gimnáziumi felvételi dolgozatok megtekintése
Barcsi angolverseny
"Itthon otthon vagy" földrajzverseny
Német OÁTV
Pálmay Lóránt matematikai tehetségkutató verseny
Savaria történelemverseny
"Tiszán innen, Dunán túl" népdaléneklési verseny (kerületi válogató)
A félévi értesítők kiosztása
DT-nap
17:00 Szülői értekezlet minden osztályban
14:00 Karádi Károly természettudományi verseny
Disznóvágás (9.d, 10.d nemzetiségi csoport)
Arany Dániel matematikaverseny (III. kat.) (9-10. évf.)
Gimnáziumi írásbeli felvételi eredményhirdetés
Az alkotópályázat díjkiosztó ünnepsége
Bolyai természettudományi csapatverseny (7-8. évf.)
A túraszakosztály kirándulása
Könyves vakrandi (könyvtár)
A második idegen nyelv választásának határideje (8. évf.)
A fakultációválasztás határideje (10. évf.)
Érettségi-továbbtanulási jelentkezési határidő
Zrínyi Ilona matematikaverseny (7-12. évf.)
Gimnáziumi felvételi jelentkezési határidő
14:30 Angol háziverseny III. (szóbeli) forduló
6. óra Iskolai fotópályázat eredményhirdetés
6. óra Diákönkörmányzati küldöttgyűlés
DT-tábor
Gimnáziumi szóbeli felvételi beosztás nyilvánosságra hozatala
Jedlik Ányos fizikaverseny II. forduló
Árpádos diákok musical-bemutatója (ÓKK)
Öveges fizikaverseny (8. évf.)
Irinyi kémiaverseny
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól (emléknap: II. 25.)
Mikola fizikaverseny (9-10. évf.)
OBIÖK-koncert
Szilárd Leó Fizikaverseny

DÁTUM

NAP

március 1.
március 1-7.
március 1-7.
március 3-8.
március 8.
március 9.
március 9-11.
március 10.
március 12.
március 12.
március 12-26.
március 13.
március 14.
március 14.
március 15.
március 16.
március 19.
március 19-23.
március 20.
március 21.
március 21.
március 22.
március 22.
március 22.
március 23.
március 23.
március 23.
március 24.
március 24-30.
március 27-28.
március 27.
március 27.
a tavaszi szünet előtt
március 29-április 3.
március 30.
a hónap folyamán
április 2.
április 6-8.
április 9-15.
április 9-20.
április 10.
április 11.
április 11.
április 11.
április 13-14.
április 16.
április 18.
április 20.
április 20.
április 20.
április 20-21.
április 21.
április 21.
április 23.
április 25.
április 27.
április 27.
április 27.
április 30.
a hónap folyamán
május 1.
május 2.
május 2.
május 3.
május 3.
május 3.
május 4.
május 7-9.
május 7-11.
május 10.
május 10.
május 11.
május 14.
május 16.
május 21.
május 23.
május 23.
május 25.
május 25-28.
május 28.
május 28.
május 31.
a hónap folyamán
június 1.
június 1.
június 5. (?)
június 5.
június 7.
június 7-14.
június 9.
június 11-14.
június 13.
június 13.
június 14-15.
június 14.
június 14.
június 15.
június 15.
június 18-28.
június 21.
június 22.
JÚLIUS július 8-14.
a hónap folyamán

csütörtök
csütörtök-szerda
csütörtök-szerda
szombat-csütörtök
csütörtök
péntek
péntek-vasárnap
szombat
hétfő
hétfő
hétfő-hétfő
kedd
szerda
szerda
csütörtök
péntek
hétfő
hétfő-péntek
kedd
szerda
szerda
csütörtök
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
péntek
szombat
szombat-péntek
kedd-szerda
kedd
kedd

JÚNIUS

MÁJUS

ÁPRILIS

MÁRCIUS

HÓ

IDŐ

16:00
17:00
18:00

16:00

4-7. óra
1-4. óra

4-7. óra
16:00

csütörtök-kedd
péntek
hétfő
péntek-vasárnap
hétfő-vasárnap
hétfő-péntek
kedd
szerda
szerda
szerda
péntek du-szombat
hétfő
szerda
péntek
péntek
péntek
péntek-szombat
szombat
szombat
hétfő
szerda
péntek
péntek
péntek
hétfő
kedd
szerda
szerda
csütörtök
csütörtök
csütörtök
péntek
hétfő-szerda
hétfő-péntek
csütörtök
csütörtök
péntek
hétfő
szerda
hétfő
szerda
szerda
péntek
péntek du-hétfő
hétfő
hétfő
csütörtök
péntek
péntek
kedd
kedd
csütörtök
csütörtök-csütörötök
szombat
hétfő-csütörtök
szerda
szerda
csütörtök-péntek
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
hétfő-csütörtök
csütörtök
péntek
vasárnap-szombat

1-2. óra

15:30
15:30
15:30

13:30

15:30
15:30
6. óra
13:30
16:00

14:30
20:30

20:30
19:00
8:00
8:00
13:30
8:00
7. óra

14:30

17:00

16:00
du

17:00
8:00

PROGRAM
A túraszakosztály kirándulása
Síszünet (5 szabadnap)
Gimnáziumi szóbeli felvételi vizsgák
Sítábor
Gombár-bejárópróba
Az egyesületi pályázatok leadási határideje
Kórustábor
Munkanap március 16-a helyett (pénteki órarend)
Tanári fogadóóra (humán)
Hitoktatók tájékoztatója a jelenlegi és a leendő 7.-es szülőknek
Jótékonysági csokigyűjtés
Az árpádos öregdiákok iskolai találkozója
A gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
Iskolai megemlékezés az 1848-as forradalomról
Nemzeti ünnep
Pihenőnap (ledolgozva március 10-én)
Tanári fogadóóra (reál)
A víz világnapja (III. 22.) – témahét
Kenguru matematikaverseny (7-12. évf.)
Kapcsolda
Matematika próbaérettségi
Magyar próbaérettségi
Gombár-bemutató főpróba
Gregorián verseny (7-8. évf.)
Történelem próbaérettségi
Gombár-bemutató
Jelentkezési határidő az osztályozóvizsgákra
Kalmár matematika verseny (7-8. évf.)
Angliai utazás
Árpád Napok
Pályaorientációs nap (7. szabadnap)
Matematika háziverseny
Darmstadti utazás
Tavaszi szünet
Nagypéntek
Less Nándor földrajzverseny
Húsvéthétfő
Matematika tábor
A kórus finnországi csereprogramja (sikeres pályázat esetén)
Papírgyűjtés
Osztályozóvizsgák (írásbeli)
Osztályozóvizsgák (szóbeli)
A költészet napja
Buzogánypróba
A túraszakosztály kirándulása
Buzogánypróba
Buzogánypróba
A Föld napja (IV.22.)
A gimnáziumi végleges felvételi jegyzék közzététele
Buzogánypróba
12 órás sport
Munkanap április 30-a helyett (6. szabadnap)
Töri tantúra (Pozsony) (10. évf.)
Buzogánypróba
Buzogánypróba
Ballagási összpróba
Buzogánypróba
Jegylezárás a 12. évfolyamon
Pihenőnap (ledolgozva április 21-én)
Matematika évfolyamdolgozat (8. évf.)
Munkaszüneti nap
Osztályozó konferenciák a 12. évfolyamon
Buzogánypróba (esti)
Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon
A háziversenyek eredményének leadási határideje
Buzogánypróba (főpróba)
Ballagás
Magyar, matematika, történelem írásbeli érettségi viszga
Osztálykirándulások, erdei iskolák (7.c, 8.c, 9.c)
Angol írásbeli érettségi vizsga
Délutáni tanítás (amennyiben emelt szintű központ leszünk angolból)
Az írásbeli érettségi vizsgák folytatása, rendes tanítás
A háziversenyek eredményhirdetése
Idegen nyelvi kompetenciamérés (8. évf.)
Pünkösdhétfő
Országos kompetenciamérés (8. és 10. évf.)
Angol nyelvi szintfelmérő a leendő 7.b és 7.c osztálynak
Egészségnap (órarend szerinti tanítás nincs)
Töri tantúra (Délvidék) (11. évf.)
Az írásbeli érettségi vizsgák vége
A leendő osztályok szülői értekezlete
Töri tantúra (Visegrádi palotajátékok) (két kezdő osztály)
Matematika évfolyamdolgozat (10. évf.)
Töri tantúra (Visegrádi palotajátékok) (két kezdő osztály)
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (VI. 4.)
Az érettségi dolgozatok megtekintése
Kóruskirándulás
Kapcsolda (Óbudai Gimnázium)
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Gólyanap
Erdei iskola (10.c tt?)
Ifjúsági sportnap
Jegylezárás
Osztályozó konferenciák
Bécsi kirándulás
Utolsó előtti tanítási nap (1-4. óra, 40+15 perc)
DT-kirándulás
Utolsó tanítási nap (1-3. óra + osztályfőnöki, 40+15 perc)
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Évzáró, bizonyítványosztás
Beiratkozás
Német nyelvi tábor
Vitorlástábor

