
 
 

Az intézményünkben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja 

2019. 

2019. szept. 2.  8.00 TANÉVNYITÓ  

szept. 5.  17.00 Szülői értekezlet  

szept. 26. OKTV jelentkezések leadása az iskolában 

szept. 28-ig Osztályok közötti verseny indítása 

szept. 25-28. A 9. évf. felkészítése a közösségi szolgálatra, tájékoztató foglalkozások 

szept. 30-ig  7. és 9. évfolyamon tanítók „osztály-értekezlete”  

okt. 3. Okt. 3. Kecskemét napja – osztályfőnöki órák keretében  

okt. 4. Megemlékezés (rádiós) a 3. óra elején 

okt. 5 -20-ig Codeweek 2019 

okt. 10. Gólyaavató és Diáknap 

okt. 22. Megemlékezés - okt. 23.    4. órában 

okt. 23. Pihenőnap 

okt. 24. Nevelőtestületi kirándulás 

október 
Pályaorientációs teszt megírása 12. évfolyamon 

Pályaválasztási kiállítás 

okt. 28 - nov.1. 
Őszi szünet - Utolsó tanítási nap okt. 26.  

                      az első tanítási nap nov. 4. hétfő. 

nov. 6 – 8. I. Negyedévi tantárgyi dicséretek, figyelmeztetők beírása és kiosztása 

nov. 7-ig Képregény pályázat és Informatika verseny kiírása 

nov. 7; 14; 21. Nyílt napok az intézményben 

nov. 11.  SZMK ülés 

nov. 14.  
Szülők iskolája a fogadóóra előtt 16:00 órától 

17.00 Fogadóóra 

nov. 29. Szalagavató  

dec. 6.  Mikulás műsor 

dec. 7. és 14.  Tanítási szünetek 

dec. 20.  
Karácsonyi műsor  

7. osztály külön tartja a szülőkkel együtt 

dec. 23- jan. 3. Téli szünet - jan. 6. hétfő az első tanítási nap. 

 



2020. 

jan. 18-tól Az általános felvételi eljárás kezdete 

jan. 22.  A magyar kultúra napja jan. 22. 

I.félév vége A tanév első féléve 2019. január 24-ig tart.  

jan. 27. Félévi nevelőtestületi értekezlet (tanítás után) 

jan. 31.  A félévi értesítők kiosztása január 31-ig. 

febr. 6.  17.00 Szülői értekezlet minden évfolyamon  

febr. 7-ig Informatika verseny pályázatainak leadása 

febr. 14.  Képregény kiállítás megnyitó 

febr. 21. p Informatika verseny díjkiosztója 

febr. 25.  A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja febr. 25. 

febr. 25.  
Rajz alkalmassági vizsgák  

márc. 3; 10. 

március 2-6. Pénzügyi és vállalkozói témahét 

márc. 4.  Farsang (tanítás után) 

márc. 4. ¾ évi figyelmeztetők, dicséretek beírása 12. évf. 

márc. 6.  ¾ évi figyelmeztetők, dicséretek kiosztása 12. évf. 

márc. 13.  Megemlékezés 1848. márc. 15-ről  

márc. 23-27. Digitális témahét 

március 25.  ¾ évi figyelmeztetők, dicséretek beírása (7. és 9.-11. évf.) 

márc. 27.  ¾ évi figyelmeztetők, dicséretek kiosztása (7. és 9.-11. évf.) 

ápr. 2.  17.00 Fogadóóra 

ápr. 8.  A költészet napja - április 11. 

április 9-14. 
A tavaszi szünet április 9-14-ig 

8-án, szerdán még jövünk, és 15-én, szerdán már jövünk. 

ápr. 16.  Holokauszt emléknap ápr.16. (rádiós műsor a 4. órában) 

ápr. 20-24. Fenntarthatósági témahét 

ápr. 28.  17.00 Szerenád a fehér házban  

ápr.30.  Jegylezáró nevelőtestületi értekezlet 12. 14. évfolyamon 

ápr. 30. 11.00 Ballagás, bizonyítványosztás 12. 13. 14. évfolyamon 

máj. 1.  Pihenőnap 

május 4.  Érettségi írásbelik 

május 10-12. UltraBalaton 

máj. 27.  Országos kompetenciamérés 10. évfolyamon 

május 27.  Június 1. A nemzeti összetartozás napja 

május 29.  Kihívás Napja-SPORTNAP 



2020. 

máj. 1.  Pihenőnap 

május vége Kirándulás 12. évfolyamon az írásbeli érettségik után 

június 2-5.  OKJ vizsgák 

jún. 8-10.  Kisvizsgák az alsóbb évfolyamokon 

jún. 11-12-13. Osztálykirándulások alsóbb évfolyamokon 

június 15.  Jegylezáró tantestületi értekezlet 9:00, utolsó tanítási nap 

június 16-tól,  Szakmai gyakorlatok / alkotótábor  

jún. 16-30. Szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása 

június 19.  Bizonyítványosztás 9-11. évfolyamon 

június 15.  Jegylezáró tantestületi értekezlet 9:00, utolsó tanítási nap 

 

 


