
A 2022/2023. tanév helyi rendje  
a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet, valamint a 368/ 2022. (IX.29.) 

Korm. rendelete alapján 

 

                                                      GIMNÁZIUM                                                         
Szeptember 

1. (csütörtök): első tanítási nap:  
                                                     8.30-tól: tanévnyitó ünnepély - tornaterem 

                                                     9.20-tól - 11.50-ig osztályfőnöki órák  
                                                    12.30-tól megbeszélés az osztályfőnökökkel 
2–3. (péntek-szombat): gólyatábor a 9.KNY és a 9. évfolyam és a DÖK egyes tanulóinak 

5. (hétfő): előrehozott érettségi vizsga jelentkezési határidő – kijelölt középiskolákban 

7–16-ig: első szülői értekezletek megtartása 

8-tól október 22/23-ig: 6 héten át – spanyol cserediák (mentor: Török Sándor) 

14. (szerda): angol ny. osztályozó vizsga az előrehozott érettségire jelentkező 12. o. - 
írásbeli 
15. (csütörtök): angol ny. osztályozó vizsga az előrehozott érettségire jelentkezett 12. o. 
- szóbeli 
16-ig: a tanmenetek leadási határideje 

16. (péntek): az OKTV jelentkezés  az igazgatónál 
23. (péntek): 10. évfolyam bemeneti mérési adatszolgáltatás (szövegértés, matematika, 
természettudomány) 

23-ig: IKSZ szervezése, előkészítése, tanulói jelentkezések, szerződések (9-12. évf.)  
23-ig: OKTV jelentkezések rögzítése az ADAFOR rendszerben 

29. (csütörtök):  8.30: 10.-es bemeneti mérés - szövegértés és matematika 

30. (péntek): 8.30: 10.-es bemeneti mérés - természettudomány 

30. (péntek): Magyar Diáksport napja - 1-3. tanóra órarend szerint, 4-5. tanóra 
testnevelés 

30. (péntek): tanmenetek leadási/ beküldési határideje az igazgatónak 

30. – október 9.: Erasmus - csoportos mobilitás (15 fő) - Jettingen, Németország 

 

Október 

3. (hétfő): 11. és 12. osztályok – végleges jelentkezés, ill. változtatás a fakultációs 
tantárgyakra  
6. (csütörtök): megemlékezés az aradi vértanúkról 
                         8.30-tól: pótmérés: szövegértés-matematika 

7. (péntek): 8.30-tól: pótmérés: természettudomány 

                     4. óra után: gólyaavató buli – a 9. évfolyam vidám, játékos köszöntése 

10. (hétfő): 5. óra után: Nemzeti Sírkert látogatása – 11–12. évfolyam 

14. (péntek): Terror Háza Múzeum – 12. A, B 

15. (szombat): áthelyezett munkanap (okt. 31. hétfő helyett):  
                          1–3. tanóra megtartva, október havi tanári értekezlet, Erasmus 
disszemináció 

20. (csütörtök): KIFIR a 2023/2024-es tanulmányi területek hivatalos megadása  
20. (csütörtök): Orchidea honlap: a felvételi tájékoztató nyilvános közzététele 

20. (csütörtök): 8.00 – angol nyelv írásbeli érettségi – közép és emelt szint   
21. (péntek): megemlékezés az 1956-os forr. és szab. harcról – SuliMozi – 9 KNY-11. 
évfolyam: 1. tanóra megtartva 

23. (vasárnap): nemzeti ünnep  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak


31. (hétfő): szünnap – ledolgozott munkanap (október 15-én)  
 

November 

1. (hétfő): Mindenszentek - munkaszüneti nap 

2. (szerda): 1. tanítás nélküli munkanap 

3. (csütörtök): 2. tanítás nélküli munkanap 

4. (péntek): 3. tanítás nélküli munkanap 

? 9. (szerda) osztályfotózások  
• tablófotózások ? 

10. külsős nyílt nap (délelőtti órák) a 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek  
11-16. nyílt nap a Cserkesz és a Hajdú tanulóknak 

15. (kedd), 14.20-tól: november havi tanári értekezlet - 7. és 8. órák elmaradnak 

16-17.  Euroexam B2/ C1 próbavizsgák  
10–14. között: emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

21–25. között: középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

23. (szerda): 1–4. tanórák megtartva, délután negyedéves értékelések elkészítése, 
lektorálása, 9. KNY, 9.A, 9.B, 9.C, 10.A., 10.B., 12.A 

25-ig: 12. évfolyam: próbaérettségi témakörök kiosztása 

25. (péntek): az első negyedév értékelése, értékelőlapok kiosztása 

30. (szerda): 9–11. évfolyamok kimeneti mérési adatszolgáltatási határideje 

 

December 

2. (péntek): a 8. osztályosok jelentkezési határideje a központi írásbeli felvételi vizsgára 

? 4. (vasárnap): szalagavató 

6. (kedd): Mikulás program 

7. (szerda): 14.30-tól december havi tanári értekezlet - 7. és 8. órák elmaradnak 

9. (péntek): a bemeneti mérési adatok lezárásának határideje a Hivatal részére 

5–9. között: 9. KNY első féléves írásbeli és szóbeli vizsga angol nyelvből 
20. (kedd): DÖK-nap - 4. tanítás nélküli munkanap 

21. (szerda): első 4 tanóra: osztályfőnöki órák: osztályprogramok 

22. (csütörtök): téli szünet első napja (január 8-ig: téli szünet) 

 

Január 

3. – március 31.: országos szakmai ellenőrzés: mindennapos testnevelés megszervezése 

8. (vasárnap): téli szünet utolsó napja 

9. (hétfő): a téli szünet utáni első tanítási nap 

9. – május 12-ig: a tanulók fizikai áll. és edzettségének vizsgálata - országos mérés: 
NETFIT 

9-13. angol féléves vizsgák a 9. A, B, 10. A, B és 11. A, B osztályoknak 

11-18-ig: írásbeli próbaérettségi vizsgák a 12. osztálynak az érettségi tárgyakból + 11. 
osztály előrehozott érettségizőknek 

12-ig: 10. évfolyam: kisérettségi témakörök kiosztása 

12–13. (csütörtök/péntek): szóbeli próbaérettségi vizsgák a 12. osztálynak az érettségi 
tárgyakból + 11. osztály előrehozott érettségi 
12/13. (csütörtök/péntek): Pályaorientációs nap - 5. tanítás nélküli munkanap  
                                                10.–12. évfolyamok: Educatio Kiállítás 

20. (péntek): az első félév vége – 1–4. tanórák megtartva, ebéd 

20. (péntek): 12.15-től félévi osztályozó értekezlet 
21. (szombat): 10 órától központi írásbeli felvételi vizsga a 8. évfolyam számára 



24. (kedd): Magyar Kultúra Napja program - OSZK, Levéltár… 

27. (péntek): A félévi tanulmányi munka és eredmények értékelése, az értesítők kiadása  
                         sulibál 
30. (hétfő): 1. féléves tantestületi értekezlet – 1-3. tanórák megtartva 

31. (kedd): 14 óra pótló központi írásbeli felvételi vizsga a 8. évfolyam számára 

 

Február 

4-11. Orchidea sítábor- Olaszország  
10. (péntek): a 8. osztályos tanulók értesítése a központi írásbeli eredményekről 
10-ig félévi szülői értekezletek kiegészítve tanári fogadóórákkal 
15. (szerda): A közép és emelt szintű, rendes és előrehozott érettségik jelentkezési 
határideje 

15. (szerda): a felsőoktatási jelentkezések beküldési határideje 

16. (csütörtök): 14.30-tól február havi tanári értekezlet - 7. és 8. órák elmaradnak 

22. (szerda): a 8. osztályos jelentkezők jelentkezési lapjainak továbbítása a 
középiskolákhoz 

27. – márc. 14. között: szóbeli meghallgatások a 8. osztályosoknak 

24. (péntek): A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (tanórai megemlékezés) 

 

Március 

6. – június 9. között: kimeneti mérés a 9–11. évfolyamoknak 

6–10. (hétfő-péntek): “Pénz7”: Pénzügyi és vállalkozói témahét - matematika mk. tanórai 
keretek között 
8. (szerda): a 12. osztály háromnegyed éves értékelésének határideje  
október 22/ 23-tól kb. nov. 30.: magyar tanuló 6 hetes mobilitása Córdobában 

15. (szerda): nemzeti ünnep-munkaszüneti nap 

15. (szerda): a 8. osztályos jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása 

16. (csütörtök): megemlékezés az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcról- városi 
séta 2.0 

17. (péntek): 14.30-tól március  havi tanári értekezlet - 7. és 8. órák elmaradnak 

 

Április 

4. (kedd): 1–4. tanórák megtartva, délután a háromnegyedéves értékelések elkészítése, 
lektorálása,adminisztráció 

5. (szerda): a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  
6.- 11.: tavaszi szünet 
10. (hétfő) Húsvét 
13. (csütörtök): a tavaszi szünet utáni első tanítási nap  
14. (péntek): a háromnegyed éves munka értékelése – az értékelőlapok kiosztása a 9. 
KNY - 11. oszt. 
15. (szombat): Pangea-verseny 2. forduló 

12. (szerda): az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a KIFIR rendszerben 

14. (péntek): a Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja  
24–28. között: osztályozó vizsgák az előrehozott érettségire jelentkezőknek 

26. – május 3-ig: 10. osztály írásbeli kisérettségi vizsgái (4+1 tantárgy) – tanórai keretek 
között 
24–28. (hétfő-péntek): Fenntarthatósági témahét -teljes intézményi esemény 

28. (péntek): a felvételről / elutasításról szóló értesítés elküldése a jelentkezőknek és az 
általános iskoláknak 



 

Május 

4. (csütörtök): a 12. évfolyam utolsó tanítási napja 

                            13.00-tól a 12. évfolyam osztályozó értekezlete 

5. (péntek): 11.00 – 12.30: ballagás - 12. évfolyam 

(8–19.: rendkívüli felvételi eljárás a 8.évfolyamos tanulóknak) 

8. (hétfő): 9.00-től magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga 

8. (hétfő): 9.00-től magyar mint idegen nyelv  írásbeli érettségi 
9. (kedd): 9.00-től matematika közép és emelt szintű írásbeli érettségi 
10. (szerda): 9.00-től történelem közép és emelt szintű írásbeli érettségi 
11. (csütörtök): 9.00-től angol nyelv közép és emelt szintű írásbeli érettségi 
                               délutántól: 10. évfolyam szóbeli kisérettségi vizsgái (4+1 tantárgy) 

12. (péntek): 9.00-től német nyelv közép és emelt szintű írásbeli érettségi 
                          10. évfolyam szóbeli kisérettségi vizsgái (4+1 tantárgy)- 6. tanítás nélküli 
munkanap 

15. (hétfő): 8.00-tól informatika, digitális kultúra középszintű írásbeli érettségi 
16. (kedd): 8.00-tól biológia közép-és emelt szintű írásbeli érettségi 
18. (csütörtök): 8.00-tól: kémia közép és emelt szintű érettségi 
18. (csütörtök): 14.00-tól: földrajz közép-és emelt szintű írásbeli érettségi 
19. (péntek): 8.00-tól kínai nyelv közép és emelt szintű írásbeli érettségi 
22. (hétfő): 8.00-tól informatika, digitális kultúra emelt szintű írásbeli érettségi 
23. (kedd): 8.00-tól fizika közép-és emelt szintű írásbeli érettségi 
29. (hétfő): Pünkösd - munkaszüneti nap 

 

Június 

2. (péntek): Nemzeti Összetartozás Napja - Trianon-emléknap - tanórai megemlékezés 

7–14. között emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

5–9.: angol nyelv írásbeli és szóbeli komplex év végi vizsga a 9. KNY évfolyamnak 

14. (szerda): Kultúrák Napja - 7. tanítás nélküli munkanap 

15. (csütörtök): Sportnap- 1-3. tanórák megtartva 

15. (csütörtök): a kimeneti mérések adatainak elküldési határideje a Hivatal részére 

15. (csütörtök): a NETFIT adatok feltöltési határideje 

16. (péntek): utolsó tanítási nap: 9. KNY- 11. évfolyam számára: 1-3.óra: osztályfőnöki 
órák 

16. (péntek): 12.00-től: 9. KNY- 11. osztály számára osztályozó értekezlet 
20. (kedd): tanévzáró, bizonyítványosztás 

19–30. között: középszintű szóbeli érettségi vizsga országos időpontok (rendes és 
előrehozott)  
             21-22-23-24. - 2x2 nap  és 2 bizottság - középszintű szóbeli érettségi 
21–23. között (szerdától péntekig): középiskolai beiratkozás 

26. (hétfő): munkaközösségi értekezletek 

27. (kedd): 9.00-tól tanévzáró értekezlet 
30. (péntek): utolsó munkanap 
 


