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Hónap Esemény 

szeptember 

01. Tanévnyitó ünnepség 

07. Érettségi vizsgára jelentkezés határnapja. (október-novemberi) 

10. Osztályozó vizsgák: írásbeli 12. évf.  (angol nyelv - előrehozott érettségihez) 

Az október-novemberi érettségire jelentkezők összesítő jelentés megküldése 

határnap 

14.  DÖK nyitóülés 14.30. 

 17. Osztályozó vizsgák: szóbeli 12. évf.  (előrehozott érettségihez), 13.00. 

 
18. Osztályozó vizsgák: szóbeli 12. évf.  (előrehozott érettségihez) 13.00. 

OKTV-re jelentkezés határnapja 

 21. Online Szülői értekezlet minden évfolyam részére 17.00. 

 25. Magyar diáksport napja 

október 

05. Nyílt nap 

06. Aradi vértanúk emléknapja 

13. Nyílt nap 

19. Írásbeli érettségi (magyar nyelv és irodalom és magyar, mint idegen nyelv, 

földrajz) 

20. Írásbeli érettségi (matematika) 

21.Írásbeli érettségi (történelem) 

 22. Írásbeli érettségi (angol nyelv), Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

 27. Írásbeli érettségi (német nyelv) 
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 28. Írásbeli érettségi (informatika) 

 29. Írásbeli érettségi (biológia) 

november 

02. Az ősz szünet utáni 1. tanítási nap.  

04. Nyílt nap 

09. Nyílt nap 

12. Nyílt nap 

16. Különbözeti és osztályozó vizsgák 

18. Nyílt nap 

20. Tűzriadó gyakorlat 

21. Felvételi előkészítő 1. alkalom 

23. Nyílt nap 

26. Szóbeli érettségi vizsga 1 nap 

27. Szóbeli érettségi vizsga 2. nap,  Bukásértesítők kiküldésének határideje. 

28. Felvételi előkészítő 2. alkalom 

 30.  DÖK iskolagyűlés 14.00. Fogadóórák minden évfolyamon 17.00. 

 

 

 

 

01. Nyílt nap 

04.  Mikulás nap, karácsonyi tanteremdíszítés értékelése 



 

3 

 

december 
05.  Felvételi előkészítő 3. alkalom 

09. Nyílt nap 

12. Munkanap (dec. 24. csütörtöki órarend), Felvételi előkészítő 4. alkalom    

17.  Nyílt nap 

18.  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap. Karácsonyi rendezvény 

19.  Felvételi előkészítő 5. alkalom 

január 

04. A téli szünet utáni első tanítási nap 

06. Nyílt nap 

11. Féléves tantárgyi vizsgák (írásbeli) 1. nap 

15.  Féléves tantárgyi vizsgák (írásbeli) utolsó nap 

22. A tanítási év első felének vége. 

29. A félévi tanulmányi értesítések határnapja 

február 

01. Köztársaság napja. 

08. DÖK gyűlés 14.00. Féléves nevelőtestületi értekezlet 17.00. 

10. DÖK gyűlés, szülői értekezlet (1700) 

15. Érettségi vizsgára jelentkezés határnapja. Felsőoktatási jelentkezés határnapja, 

Különbözeti és osztályozó vizsgák 

25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 
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március 

01. Osztályozó vizsgák: írásbeli 9-10-évf. (előrehozott érettségihez) 

03. Osztályozó vizsgák: szóbeli 9-10-évf. (előrehozott érettségihez) 

08. Osztályozó vizsgák: írásbeli 11. évf. (előrehozott érettségihez) 

10. Felvételi beszélgetés: (9. évfolyamra jelentkezők) 

Végzős évfolyam „kisérettségi” (írásbeli 1. nap) 

11. Felvételi beszélgetés: (9. évfolyamra jelentkezők) 

Végzős évfolyam „kisérettségi” (írásbeli 2. nap) 

12.  Felvételi beszélgetés: (9. évfolyamra jelentkezők) 

Végzős évfolyam „kisérettségi” (írásbeli 3. nap) 

16. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása az iskolában 

22. Osztályozó vizsgák: szóbeli 11. évf. (előrehozott érettségihez), NETFIT felmérés 

1. nap (9-11. évf.) 

26. Szülői értekezlet a 12. évf. számára. Fogadó óra minden évfolyamon 17.00. 

 31. ISZTI nap, Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

április 

07. Osztályozó vizsgák: írásbeli 12. évf. (előrehozott érettségihez), Tavaszi szünet 

utáni első tanítási nap 

12.  Végzős évfolyam „kisérettségi” (írásbeli 1. nap) 

15.  Holokauszt emléknap 

16. Végzős évfolyam kisérettségi (írásbeli utolsó nap) 

19. Osztályozó vizsgák: szóbeli 12. évf. (előrehozott érettségihez) 

21. Végzős évfolyam „kisérettségi” (szóbeli 1. nap) 

22. Végzős évfolyam „kisérettségi” (szóbeli 2. nap)  

NETFIT felmérés utolsó nap (9-11. évf.) 
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23.  Végzős évfolyam „kisérettségi” (szóbeli 3. nap) 

28.  Értesítés a felvettek és elutasítottak, valamint az ált. iskolák részére. 

30. Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamok számára. Végzős évf. év végi osztályozó 

konferencia. Ballagás 

május 

03. Írásbeli érettségi (magyar nyelv és irodalom és magyar, mint idegen nyelv) 

04. Írásbeli érettségi (matematika) 

05. Írásbeli érettségi (történelem) 

06. Írásbeli érettségi (angol nyelv) 

07. Írásbeli érettségi (német nyelv) 

10. Jelenléti oktatás első napja (9-11. évfolyam) 

11. Írásbeli érettségi (földrajz) 

13. Írásbeli érettségi (biológia) 

14. Írásbeli érettségi (informatika) 

17. Különbözeti és osztályozó vizsgák 

26.  KOMPETENCIAMÉRÉS (10. évf.) 

31. Év végi tantárgyi írásbeli vizsgák 9.-11. évf. (1. nap) 

Érettségi írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése (8.00-16.00) 
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június 

01. Érettségi írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése (8.00-16.00) 

04. Év végi tantárgyi írásbeli vizsgák 9.-11. évf. (utolsó nap) 

 Nemzeti összetartozás napja. 

07. Év végi tantárgyi szóbeli vizsgák 9.-11. évf. - elmarad 

10. Év végi tantárgyi szóbeli vizsgák 9.-11. évf. - elmarad 

11. Testnevelés gyakorlati érettségi 

14.  Osztálykirándulás - sportnap 

15. Év végi osztályozó konferencia 

17. Szóbeli érettségi vizsga 12.B + előrehozott 

21. Szóbeli érettségi vizsga 12.C 

Beiratkozás 1. nap 

22. Bizonyítványosztás 

Beiratkozás 2. nap  

23.  Szóbeli érettségi vizsga 12.A + tesisek 

25. Tanévzáró tantestületi és nevelési értekezlet 

28. Vakáció 

28. – augusztus 19: nyári ügyelet: minden szerdán 900 – 1200 

augusztus 

24. Tantestületi alakuló értekezlet, osztályozó vizsgák nappali tagozaton 

25. Javító és pótló vizsgák nappali tagozaton 

26. Tantestületi nyitóértekezlet 


