
A 2022/23-as tanév fontosabb eseményei 

Szeptember 

Szeptember 01. 

csütörtök 07.50   

 tanévnyitó ünnepség, utána osztályfőnöki órák 8.40-től 

Szeptember 02. péntek  Veni Sancte tanévnyitó mise (7.50 – 8.45 óráig 5-8. évfolyam, 

 8.45 – 9.30 óráig 9-12. évfolyam, 9.30 – 10.15 óráig 1-4. évf.) 

Szeptember 05. hétfő  Sportdélelőtt az alsó tagozaton 

Szeptember 05. hétfő előrehozott érettségi vizsgára törtnő jelentkezés 

Szeptember 06. kedd   DÖK gyűlés 

Szeptember 06. kedd  4. évfolyamos tanulók szülői tájékoztatása a nyolc évfolyamos 

 gimnáziumi felvételiről 

Szeptember 05-12  szülői értekezletek az alsó tagozatos osztályokban  

Szeptember 07.        szülői értekezletek az 5., 9. és 12. évfolyam (szerda) 

Szeptember 8.  szülői értekezletek az 6-8. és 10-11. évfolyam (csütörtök)  

Szeptember 8.  8.a osztályban szülők tájékoztatása a felvételi eljárás menetéről 

Szeptember 12-23. osztályozó vizsgák az előrehozott érettségi vizsgákhoz                                              

kapcsolódóan 

Szeptember 12. hétfő szülői választmányi ülés 16.30-tól 

Szeptember 12-15.  MaTalent7 online tehetségazonosító mérés (5.a és g osztály) 

Szeptember 15. 

csütörtök 

 OKTV jelentkezések határideje 

Szeptember 19 – 

október 10. között 

 pályaválasztást megalapozó kompetenciavizsgálat                                                                     

(ált. iskola 8. évfolyam) 

Szeptember 23. péntek  terményáldás 

Szeptember 26 – 

október 7. 

Bemeneti mérés online  10. évfolyam 

Szeptember 29.  A magyar népmese napja – mesemondó verseny  

Szeptember 30.  9.a osztály lelki nap 

Szeptember 30. zenei világnapi megemlékezés a Bartók kórussal közösen  

 

Október 

Október 06. csütörtök aradi vértanúk emléknapja (megemlékezés osztályfőnöki órákon, 

koszorúzás a kopjafánál ) 

Október 07. péntek 9.b osztály lelki nap 

Október 10. hétfő  első osztályosok avatása (alsó tagozat) 

Október 10. és 12.  Bemeneti mérés online  8.g  

Október 11. és 13.  Bemeneti mérés online  8.a  

Október 14. péntek  játékos sportfoglalkozás a Mustármag óvoda nagycsoportosainak 

(alsó tagozat )  

Október 14. péntek  9.g osztály lelki nap 

Október 14. péntek  Fecskeköszöntő 

Október 15. szombat  áthelyezett munkanap lenne (okt. 31. helyett)  

helyette TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP - Diáknap 

Október 21. péntek  október 23. ünnepség az 1. órában  

Október 24. 26.  Bemeneti mérés online  6.a  

Október 25. 27.  Bemeneti mérés online 6.g  

 

November 



 

November 08-11.  osztályzatok számának ellenőrzése – november 07-ig minden 

érdemjegy kerüljön be a naplóba! 

November 11. intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a gimnáziumban 

November 19.  szalagavató ünnepség a Campusban  

November24.  nyílt nap délelőtt és pályaválasztási szülői értekezlet délután 

November 25.  adventi koszorúkötés 

November 25. bukásra álló tanulók kiértesítése a gyenge tanulmányi 

eredményről 

November 29. kedd fogadóórák 5-10. évfolyam 

November 7- Bemeneti mérés online 5. 4. évfolyam  

 

December  

 

December 02. péntek 4. és  8.a osztályos tanulók jelentkezési határideje a közp. 

írásbelire 

December 02. péntek 12. évfolyam lelki napja (Cserkészház) 

December 02. péntek  12.30-tól (rövidített órákkal) tantestületi lelki délután 

December 06. kedd  intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés általános iskola  

December 09. péntek  pályaorientációs nap – TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP 

December 19. hétfő  Christmas party (rövidített órák – 40 perc) 

December 20. kedd  iskolai szentmisék, 12.00 órától gyertyagyújtás 

December 20. kedd ünnepi évzárás, összdolgozói ebéd, a téli szünet előtti utolsó 

tanítási  nap az iskolában 

December 21. szerda  TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP – szakmai nap 

December 22. – január 

06. 

téli szünet (utolsó tanítási nap december 20., első tanítási nap 

január 08.) 

 

Január 

Január 09. hétfő   házszentelés 

Január 09. hétfő    NETFIT mérések kezdete 

Január 20. péntek  az első félév vége – konferenciák: január 19-20.                                    

Január 21. szombat – központi írásbeli felvételi vizsgák (magyar, matematika) 

nyolcadik és  negyedik évfolyamon 

Január 23-27. Művészetek hete 

január 23. hétfő  Magyar Kultúra Napja megemlékezés 

január 26. csütörtök  kijavított felvételi dolgozatok megtekintés e 

Január 27. péntek  a tanulók értesítésének határideje a félévi eredményekről 

Január 31. kedd  félévi tantestületi értekezlet 13.00 órától (rövidített órák) 

Január 31. kedd  érettségi jelentkezési lapok kiosztása 

 

Február 

Február 01-03.  szülői értekezletek 1-4. évf. 

Február 08.  szülői értekezletek 12. évf. 

Február 14. kedd szülői választmányi ülés 

Február 15-16.  szülői értekezletek 5-11. évfolyam 

Február 15.  érettségi vizsgákra történő jelentkezés, felvételi lapok beadásának 

határideje (felvi.hu oldalon) 



Február 16-17. farsang 

Február 22.  Hamvazószerda – iskolai szentmisék 

Február 23. csütörtök  Beharangozó  

Február 24. péntek  11. évfolyam lelki napja (Cserkészház) 

Február 24. péntek    a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

 

Március 

 

Március 09.  kimeneti mérések kezdete 4-11. évfolyam 

Március 14. kedd  március 15. ünnepség az 1. órában (rövidített órák) 

Március 06-07.  elbeszélgetés a leendő 1. évfolyamosok szüleivel 

Március 13-17.  Szent József hét  

Március 21-24.  osztályzatok számának ellenőrzése – március 20-ig minden 

érdemjegy bekerül a naplóba.                

Március 27-31.  Digitális témahét (informatika) 

Március 30. csütörtök diákközgyűlés 

Március 31. péntek  nagyböjti lelki gyakorlat, iskolai keresztút délután 

 

Április 

Április 3. hétfő fogadóórák 5-10. évfolyam 

Április 03 – 28.  osztályozó vizsgák (előrehozott érettségi)  

Április 06-11.  tavaszi szünet (utolsó tanítási nap április 05., első tanítási nap 

április 12.) 

Április 12. szerda  Költészet Napi megemlékezés 

Április 20. csütörtök  a holokauszt áldozatainak emléknapja 

Április 20-21.  első évfolyamosok beiratkozása 

Április 24-28.  Fenntarthatósági témahét 

 április 28.  Föld Napja megemlékezés 

 

Május 

Május 03. szerda  12. évfolyam osztályozó konferenciák  

Május 04. csütörtök  12. évfolyam utolsó tanítási napja, iskolai ballagás 12.00 órától 

Május 06. szombat  városi ballagás 

Május 08. hétfő  érettségi szünet, TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP AZ 

EGÉSZ ISKOLÁBAN ( 1-11. ÉVFOLYAM) 

Május 09 -10. kedd és 

szerda 

- TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK CSAK A 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉSBEN! az 5.a,6.a,7.a és 8.a osztályoknak 

délutáni tanítás 

Május 11. csütörtök   délutáni tanítás minden osztálynak  

Május 12. péntek NETFIT mérések zárása 

Május 19. péntek Tiszapartis Bál (tervezett) 

Május 25.  leendő 1. osztályosok szülői értekezlete 

Május 31.  érettségi dolgozatok megtekintése 

 

Június 

 

Június 02. péntek 



 TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP A GIMNÁZIUMI 

OSZTÁLYOKBAN 

KÖTELEZŐ OSZTÁLYPROGRAMOK 

(OSZTÁLYKIRÁNDULÁS) 

Június 05. hétfő  Nemzeti Összetartozás Napja – iskolai megemlékezés 

Június 14-15.  osztályozó konferenciák 

Június 14. szerda  Sportnap az alsó tagozaton 

Június 16. péntek  utolsó tanítási nap, Te Deum tanévzáró mise 

Június 16. péntek  8.a osztály ballagása 

Június 19-30.  középszintű szóbeli vizsgák 

Június 22.  leendő 5.évfolyamosok beiratkozása 

Június 23. péntek   leendő 9. évfolyamosok beiratkozása 

Június 23. péntek  tanévzáró ünnepség 16.30 

Június 19-29.  napközis tábor (két turnus)  

Július 03.  tanévzáró értekezlet, évzáró összdolgozói ebéd 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása összesítve 

1. október 15. DÖK nap (ált. isk és gimn is) 

2. december 9. pályaorientációs nap (ált. isk és gimn is) 

3. december 21. szakmai továbbképzési nap (ált. isk és gimn is) 

4. május 08. magyar írásbeli érettségi nap (ált. isk és gimn is) 

5-6. május 09-10. csak a gimnáziumnak: matematika és történelem érettségi írásbeli 

7. június 02. csak a gimnáziumnak: osztályprogram 

 

 


