
 

 

Az intézményünkben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja 

 

TÉMAHETEK: 

2020. szeptember 25. Magyar Diáksport Napja,  

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 

2021. március 1–5. Pénz7 - Pénzügyi és vállalkozói témahét 

2021. március 22–26. Digitális témahét 

2021. április 19–23. Fenntarthatósági témahét 

 

2020. 

2020. szept. 1. 8.00 TANÉVNYITÓ 

szept. 5. csüt. 
17:00 Szülői értekezlet - 7. és 9. évfolyamon, a többi osztályban csak az 

SzMK szülőknek 

szept. 27. OKTV jelentkezések leadása az iskolában 

szept.21.- okt. 

12. között 
Országos pályaorientációs vizsgálat 

szept. 25.  

péntek 
Magyar Diáksport Napja - Gólyaavatóval 

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

2020. október 

okt. 2. péntek Okt. 3. Kecskemét napja – osztályfőnöki órák keretében a héten 

okt. 3-4. UltraBalaton 2020 

okt. 6. kedd Emlékezés az Aradi vértanúkra  

okt. 15.  Szülők iskolája - az érintett 7. és 9. évfolyamos diákok szülei számára 

okt. 10-25. Codeweek 2020 

okt. 22. Megemlékezés október 23-ról - az 1956-os forradalom és szabadságharc 

kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának 

emléknapja csütörtök 



okt. 22. 
Angol érettségi 

csütörtök 

okt. 27. kedd Német érettségi 

okt. 28. szerda Informatika érettségi 

október végéig Pályaorientációs teszt megírása a 12. évfolyamon 

  A 8. osztályosok tájékoztatása a felvételi eljárásról 

  Iskolai Szülői Szervezet értekezlete 

okt. 23.-nov.1. 
Őszi szünet - Utolsó tanítási nap okt. 22. csütörtök 

Az első tanítási nap nov. 2. hétfő.  

2020. november 

november 2. Tantestületi kirándulás – ELMARAD a járványhelyzet miatt 

nov. 4 – 6. 
Negyedévi tantárgyi dicséretek, figyelmeztetők beírása és kiosztása 

Képregény pályázat és Informatika verseny kiírása 

nov. 9-13.  

Fogadóóra – online 

A szaktanárok elérhetőségének módja és időpontja a KRÉTA 

naplóban megtalálható. 

november  Nyílt napok –előzetes regisztráció alapján 

9-19. közt Művészeti szakgimnázium: nov. 9. és nov. 16. 
  Gimnázium: nov. 10. és nov. 17. 
  Informatika technikum: nov. 12. és nov. 19. 
  Minden alkalommal 8:30-tól 

nov. 16. hétfő 9-12 óra közt VÉRADÁS 

nov. 23. hétfő Szóbeli érettségi 

nov. 27. péntek Szalagavató - a járványhelyzettől függően 

2020. december 

december 1-től  Pályaorientációs teszt megbeszélése 

december 4-ig A 8. osztályosok jelentkeztetése a központi felvételi vizsgára 

december 4. 

péntek 
Mikulás 

dec. 18. péntek 
Karácsonyi műsor a 4. órában  

A 7. és a 8. osztály a szülőkkel ünnepel 

dec. 21- jan. 3. 

Téli szünet dec. 21- jan. 3-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2021. január 4; hétfő 



2021. 

jan. 3-tól 

A 12. osztályos tanulók felkészítése az érettségire és a továbbtanulási 

jelentkezésre 

12. évfolyamon pályaorientációs tesztek megbeszélése 

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

jan. 22. péntek A tanév első féléve 2021. január 22-ig tart. 

január 23. Az általános felvételi eljárás („kicsik”) kezdete 

jan. 25-ig Az első félévet záró munkaközösségi értekezletek 

jan. 25. hétfő Félévi nevelőtestületi értekezlet (tanítás nélküli munkanap) 

jan. 29. péntek A félévi értesítők kiosztása január 31-ig. 

2020-2021. tanév 2. félév 

februárban 1/13/I alapvizsgája a releváns rendeleteknek megfelelően ütemezve 

febr. 4. 
17.00 Szülői értekezlet minden évfolyamon, szükség esetén online 

csütörtök 

febr. 5. péntek Kétszintű érettségire való jelentkezésekkel kapcsolatos feladatok 

febr. 10. szerda Farsang (4. óra után a Fehér házban jelmezes felvonulás) 

febr. 12. péntek Képregény kiállítás megnyitója 

febr. 19. péntek Informatika verseny díjkiosztója 

febr. 25.  

péntek 
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja febr. 25. 

február 24. 

 14 óra 
Rajz alkalmassági vizsgák 

2021. március 

márc. 3. 14 óra 

Pótnap:  

márc. 10.  

14 óra 

Rajz alkalmassági vizsgák 

márc. 1-5. Pénz7 témahét 

márc. 3. szerda ¾ évi figyelmeztetők, dicséretek beírása 12. évf. 

márc. 5. péntek ¾ évi figyelmeztetők, dicséretek kiosztása 12.évf. 

márc. 12. 
Megemlékezés 1848. márc. 15-ről  

péntek 

márc. 22.-26. Digitális témahét 



március 24. 

szerda 
¾ évi figyelmeztetők, dicséretek beírása (9-11.évf.) 

márc. 26. 
¾ évi figyelmeztetők, dicséretek kiosztása (9-11.évf.) 

péntek 

2021. április 

április 1-6. Tavaszi szünet - Szerdán még jövünk, és szerdán már jövünk. 

ápr. 7- 11.  

Fogadóóra – szükség esetén online 

A szaktanárok elérhetőségének módja és időpontja a KRÉTA 

naplóban megtalálható 

ápr. 9. péntek A költészet napja - április 11. 

április 16. 
Holokauszt emléknap ápr.16. (rádiós műsor) 

péntek 

ápr. 19-23. Fenntarthatósági témahét – programok az of. órák keretében 

ápr. 28. szerda 17.00 Szerenád a Fehér házban 

április 29. 
Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon 

csütörtök 

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

ápr. 30. péntek 

11.00 
Ballagás, bizonyítványosztás 12. 14. évfolyamon 

2021. május 

május 3-tól Érettségi írásbelik 

máj. 10-12. UltraBalaton 2021 

máj. 24. hétfő Pünkösd – Munkaszüneti nap 

május 26. 
Országos mérések 

szerda 

május 28. 
Kihívás Napja – SPORTNAP - Arborétum 

péntek 

május vége Kirándulás a 12. évfolyamon az írásbeli érettségik után 

máj. 31-től 14. évfolyam művészeti tanulók szakmai vizsgái 

2021. június 

június 1. kedd A nemzeti összetartozás napja - Kiállítás 

jún. 2-3. Grafikus szakmai vizsgák 

jún. 7-9. Kisvizsgák az alsóbb évfolyamokon 

június 10.11. Tanulmányi kirándulások 7-11. évfolyamokon 



június 14. hétfő Tanítás rövidített órákkal – 13 órától jegylezáró tantestületi értekezlet 

június 15. kedd Ballagás 11:00 – 8. évfolyamon 

június 16-tól Szakmai gyakorlatok / alkotótábor 

június 14-25. Szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása 

június 18. 
Bizonyítványosztás 9-11. évfolyamon 

péntek 

A járványügyi helyzet függvényében az egyes események megvalósításának módja és 

időpontja módosulhat. 

 


