ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM
2017/2018. tanévre tervezett programok és
„bentmaradós” hétvégék

1.)

2017. augusztus 20-25.
• GÓLYATÁBOR Zánkán a 9.any AJTP csoportnak
(Nagy Marietta osztályfőnök, Terplán Gabriella csoportvezető)

2.)

2017. szeptember 8-10.
• NOSZTALGIATÁBOR Mezőberényben a 12.A osztálynak
(Hani Tibor osztályfőnök, Verebélyi Sándor csoportvezető)

3.)
•

4.)

2017. szeptember 22-24.
A „KŐSZEGI SZÜRET”-hez kapcsolódva a rendezvényeken való részvétel.
Jelmezes SZÜRETI felvonulás:
9.any és 9.A (osztályfőnök, csoportvezető)

2017. október 13-15. mindenkinek
• szombaton de.: felzárkóztató és tehetséggondozó órák
• szombaton du.: az időjárás függvényében túra a kőszegi hegyen, este
tábortűz/szalonnasütés
• vasárnap: egyéb program, külön terv évfolyamonként)
2017. október 27.
• péntek du.: szülői értekezlet I.

5.)

2017. november 15-16.
Pályaválasztási és Képzési Kiállítás (Szombathely)
• osztályfőnök által delegált AJTP-s tanulók

6.)

2017. november
Budapesti Programhétvége
• (külön program szerinti mindenkire vonatkozó „nagy” hétvége)
• Részt vesz: AJTP-s csoportok, csoportvezető nevelőtanárok
– külön programterv szerint.

7.)

8.)

2017. december 7.
•
Rénavató
2018. január 19-20. (péntek-szombat)
AJTP felvételi: az AJTP-be jelentkező diákok fogadása
• Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra: 2018. január 20. (szombat)
10.00
• AJTP beiskolázás és felvételi az ált. iskola 8. osztályából jelentkezőknek
• Részt vesz: 9.A (gimnázium, kollégium: AJTP-be felvételizők segítése)

9.)

2018. január 19. (péntek)
• EDUCATIO 2018 (Nemzetközi oktatási szakkiállítás), Budapest
Részt vehetnek: érdeklődő tanulók érdemeik alapján
• pályaorientációs nap az intézményben

10.)

2018. február 2.
• szülői értekezlet II.
• szombaton de.: felzárkóztató és tehetséggondozó órák
• szombaton du.: az időjárás függvényében túra a kőszegi hegyen, este tábortűz,
szalonnasütés
• vasárnap: egyéb program, külön terv évfolyamonként

11.)

2018. március
•
Falujárás
•
részt vesz: 9.A, 10.A, 11.A külön terv szerint

12.)

2018. április
•
Falujárás
•
részt vesz: 9.A, 10.A, 11.A külön terv szerint

13.)

2018. április
• Gymnasion 2018 Sporttalálkozó Bonyhádon
• részt vesz: 9.any
• (Hani Tibor testnevelő, Terplán Gabriella csoportvezető)

14.)

2018. május
• ERDEI TÁBOR:
külön szervezés szerint
• Dunakanyar: (Visegrád, Esztergom, Szentendre, Rám-szakadék)
• Részt vesz: 9.any teljes osztály
• (Nagy Marietta osztályfőnök, Terplán Gabriella csoportvezető)

15.)

2018. június
• Művészeti Szemle, Pécs
• részt vesz: 9.any
• (Nagy Marietta osztályfőnök, Terplán Gabriella csoportvezető)

A tanév során az AJTP csoportok részt vesznek az AJTP iskolák által meghirdetett
tanulmányi,- művészeti-, és sportversenyeken is.
A szombathelyi WS Színház előadásainak és a Bartók-teremben megrendezett
hangversenyeknek a látogatása a bérlet ütemezése szerint történt.

Kőszeg, 2017. augusztus 28.

Móricz Imre
AJTP programgazda

Az AJTP-s programokra vonatkozó belső szabályozás:
• A programokon az AJTP-s tanulók részvétele kötelező, a nem teljesítés a támogatás
megvonásával és a programból való kikerüléssel járhat legsúlyosabb esetekben.
• Az AJTP-s léttel szülő és diák is vállalta ezt a kötelezettséget.
• A részvétel alól csak közvetlen hozzátartozót érintő rendkívüli esetben adható
felmentés (temetés, esküvő, stb…).
• Felmentést csak az igazgató és/vagy a programgazda adhat.
• Felmentést csak írásban, a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon lehet kérni.
• Egyesületi és egyéb civilszervezetek kikérőjét csak időben és írásban benyújtott
formában lehet figyelembe venni.
• Csak orvosi igazolást fogadunk el, a szülői nap a „bentmaradós” hétvégére nem
vonatkozik.
Kőszeg, 2017. augusztus 29.

