
2022. szeptember Időpont Esemény 

1. csütörtök 

 

8:00 

 

12:00 

A tanítási év első napja 

Tanévnyitó ünnepély 

Tankönyvosztás 

Nyitóértekezlet 

2. péntek   Zsigmondy szobor koszorúzása, takarítása 

5. hétfő 
  Őszi érettségire jelentkezés határideje 

Diákigazolványok érvényesítése 

6. kedd 
  Kérvények, dokumentumok leadása: testnevelés felmentések, 

könnyített testnevelés, gyógytestnevelés, +2 óra testnevelés 

7. szerda 

 

 

 

9:00 

16:30 

17.00 

Munkatervek leadása: munkaközösségek, DÖK, ifjúságvédelem, 

könyvtár használat, tömegsport, komplex intézményi 

mozgásprogram 

Police Café 

SZMK megbeszélés 

Szülői értekezlet 

16. péntek 

  OKTV jelentkezés leadása 

Sarpi futás 

Sziklakórház 

24. szombat   Hidfutás 

26. hétfő   Országos bemeneti mérés (szept. 26 - okt. 7., 10. évfolyam) 

28. szerda   Erődpróba 

 

  



2022. október Időpont Esemény 

3. hétfő 9:00-12:00 Osztályfotózás 

5. szerda   
Katonai Járőrverseny 

Az aradi vértanúk emléknapja 

12. szerda 12:00 Nevelési értekezlet 

15. szombat   MUNKANAP (31-e helyett) 

17. hétfő 11:00-13:00 Véradás (Földszint 1.) 

18. kedd   Felvételi szóróanyagok frissítése; 8:00: próbanyelvvizsga 

19. szerda  

Angol nyelvi belső mérés 11. osztály magyar-angol két tannyelvű 

csoport 

Filharmónia koncert 1. (Várnagy Andrea és Farkas Lili-zongora: 

„Zenevarázslat” verses összeállítás négykezes zongoradarabokkal) 

Szalagavató főpróba 

20. csütörtök   
KIFIR-ben tanulmányi területek meghatározása, felvételi 

tájékoztató rögzítése a felületen, megjelenítése az iskolai honlapon 

21. péntek 17:00 Szalagavató ünnepség 

24. hétfő 9:00 Ünnepi megemlékezés - az 1956-os forradalom ünnepe (MUKI) 

27. csütörtök   Zsigmondy sír rendezése 

28. péntek   Halloween (okt. 31 helyett) 

31. hétfő    Ünnep 

  



2022. november Időpont Esemény 

1. kedd    Ünnep 

2. szerda   Tanítás nélküli munkanap 

3. csütörtök   Tanítás nélküli munkanap 

4. péntek   Tanítás nélküli munkanap 

5. szombat     

6. vasárnap     

7. hétfő    Tanítási nap 

9. szerda 

12:30 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

Nyílt nap 

Szülői tájékoztató 

Szülői tájékoztató 

15. kedd   Matematika OKTV 1. forduló (II. kategória) 

17. csütörtök 15:00-16:30 Matematika felvételi előkészítő 

23. szerda 
 

12:00 

Informatika OKTV 1. forduló (I. kategória) 

Nevelési értekezlet 

24. csütörtök 15:00-16:30 Magyar előkészítő 

25. péntek   Angol OKTV 1. forduló (II. kategória) 

 

 

  



2022. december Időpont Esemény 

1. csütörtök 15:00-16:30 Matematika előkészítő 

2. péntek 

  

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézménybe 

7. szerda 8:00-9:40 Honvédelmi pályaválasztási előadás  

8. csütörtök 15:00-16:30 Magyar előkészítő 

12. hétfő   Mini trambulin verseny 

13. kedd   Karácsonyi vásár 

14. szerda   Karácsonyi vásár 

15. csütörtök 
 

15:00-16:30 

Karácsonyi vásár 

Matematika előkészítő 

16. péntek   Bukási értesítők kiküldése 

20. kedd   Karácsonyi ünnepség az idősek otthonában és napközijében 

21. szerda 

  Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
Karácsonyi ünnepség 

(3 rövidített óra + 1 óra osztályfőnöki) 

 

 

  



2023. január Időpont Esemény 

9. hétfő   
Téli szünet utáni első tanítási nap 

Osztályozó és különbözeti vizsgák (2023.01.09-13) 

10. kedd 10:45 
Próbaérettségi (külsős; matek, töri emelt) 

Próbaérettségi (külsős; matek, magyar közép) 

12. csütörtök 15:00-16:30 Matematika előkészítő 

18. szerda   Tanulói értékelések lezárása 

20. péntek 
 

10:00 
Tanítási év I. félévnek utolsó napja 

Osztályozó értekezlet 

21. szombat 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga az intézményben. 

23. hétfő   Tanítás nélküli munkanap (Pályaorientáció) 

26. csütörtök   Félévi értesítők nyomtatása, aláírása 

27. péntek 
  

Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló 

esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

28. szombat     

29. vasárnap     

30. hétfő 8:00-16:00 A központi írásbeli felvételi vizsga feladatlapjainak megtekintése  

31. kedd 14:00 Pótló I. központi írásbeli felvételi vizsga az intézményben 

 

  



2023. február Időpont Esemény 

1. szerda   Jelentkeztetés megkezdése a tavaszi érettségi vizsgákra 

2. csütörtök 10:00 Félévi nevelési értekezlet 

6. hétfő 
  Filharmónia koncert 2. (Savaria Brass Rézfúvós együttes: ”Világ 

körüli turné”), a dátum még változhat 

8. szerda 
16:30      

17:00 

SZMK megbeszélés                                                                         

Szülői értekezlet 

10. péntek 

  Központi írásbeli felvételi eredményéről a szervező intézmény 

értesíti a tanulókat 

Jelmezes nap 

14. kedd   Valentin nap 

15. szerda 
  Jelentkezés a tavaszi érettségi vizsgákra 

Felsőoktatási jelentkezési határidő 

17. péntek   Röplabda bajnokság (DO) 

21. kedd 8:00 Idegen nyelvi osztályozó vizsgák (10. évfolyam) 

22. szerda 
  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak. 

24. péntek 
  Jelmezes nap 

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megemlékezés 

25. szombat   Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

28. kedd 15:00 Szóbeli felvételi vizsga angol nyelvből 

 

  



2023. március Időpont Esemény 

1. szerda 15:00 Szóbeli felvételi vizsga angol nyelvből 

2. csütörtök 15:00 Szóbeli felvételi vizsga angol nyelvből 

9. csütörtök  Matematika belső mérés (12. évfolyam) 

Idegen nyelvi belső mérés (11. évfolyam - angol, német nem ktny) 

10. péntek  Idegen nyelvi belső mérés (11. évfolyam - angol, német nem ktny) 

Idegennyelvi történelem belső mérés (11. évfolyam - ktny.) 

13. hétfő  

Idegennyelvi belső mérések (11. évfolyam - célnyelvi 

civilizáció/biológia - ktny.) 

Történelem szókincs mérés (10. évfolyam - ktny.) 

A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

14. kedd  
Magyar nyelv és irodalom belső mérés (11. évf.) 

Történelem belső mérés (12. évfolyam) 

Március 15-ei ünnepség 

15. szerda 
  Nemzeti ünnep az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 

emlékére 

16. csütörtök   Tanítás nélküli munkanap (A belső és külső mérések rendszere) 

17. péntek 
  Tanítás nélküli munkanap (Belső- és külsőmérések eredményeinek 

elemzése) 

18. szombat     

19. vasárnap     

21. kedd 9:00 Próbanyelvvizsga 

23. csütörtök 9:00 Idegen nyelvi osztályozó vizsgák (11. évfolyam) 

 

 

  



2023. április Időpont Esemény 

4. kedd 
  Filharmónia koncert 3. (Duna Szimfonikus Zenekar), a dátum 

változhat 

6. csütörtök   Tavaszi szünet első napja. 

7. péntek     

8. szombat     

9. vasárnap     

10. hétfő     

11. kedd     

12. szerda 
9:00 Idegen nyelvi osztályozó vizsgák (12. évfolyam írásbeli vizsga) 

Babits villa látogatása  

13. csütörtök 
12:45 

14:25 

Érettségi tájékoztató (12. A, 12.B) 

Érettségi tájékoztató (Előrehozott érettségi vizsgázók) 

14. péntek   A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja megemlékezés 

24. hétfő 7:45 Digitális kompetencia mérés (10. évfolyam), a dátum még változhat 

25. kedd 
 

7:45 

Egészség- és sport nap 

Digitális kompetencia mérés (10. évfolyam), a dátum még változhat 

27. csütörtök 7:45 Digitális kompetencia pótmérés, a dátum még változhat 

28. péntek 

7:45 Digitális kompetencia pótmérés, a dátum még változhat 

A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.            

 

 

  



2023. május Időpont Esemény 

1. hétfő   Munka ünnepe 

2. kedd 12:00 Osztályozó értekezlet (12. évfolyam) 

4. csütörtök   12. évfolyamnak utolsó tanítási nap 

5. péntek 19:00 

17:00 

Közös szerenád 

Fáklyás ballagás 

Ballagás 

8. hétfő 
 

9:00 

Tanítás nélküli munkanap (Közösségformálás) 

Magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga (közép) 

9. kedd 
9:00 Matematika írásbeli érettségi vizsga (közép) 

Délutáni tanítás (13:00 órától) 

10. szerda 
9:00 Történelem írásbeli érettségi vizsga 

Délutáni tanítás (13:00 órától) 

11. csütörtök 
9:00 Angol nyelv írásbeli érettségi vizsga (közép)  

Délutáni tanítás (13:00 óra) 

12. péntek 
9:00 Német nyelv írásbeli érettségi vizsga (közép)  

15. hétfő 
8:00-14:00 Informatika, digitális kultúra gyakorlati érettségi vizsga (közép)  

Belügyi rendészeti ismeretek  írásbeli érettségi vizsga (közép)  

16. kedd 8:00 Biológia érettségi vizsga (közép)  

18. csütörtök 
08:00-14:00 Kémia írásbeli érettségi vizsga (közép)  

Földrajz írásbeli érettségi vizsga (közép)  

19. péntek 14:00 Honvédelmi alapismeretek érettségi vizsga (közép)  

22. hétfő   Tanulók tájékoztatása a választható tantárgyakról, fakultációkról 

23. kedd 
8:00-14:00 Fizika érettségi (közép)  

Vizuális kultúra érettségi (közép)  

24. szerda   Katasztrófavédelmi verseny 

25. csütörtök 14:00 Mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi (közép)  

26. péntek   Jelentkezés a szabadon választható tantárgyakra, fakultációra 

29. hétfő 
  Pünkösd hétfő 

Strandröplabda (városi és országos) 

30. kedd 8:00-16:00 
Írásbeli érettségi dolgozatok megtekintés 

 

 

  



2023. június Időpont Esemény 

2. péntek 
  Nemzeti összetartozás napja megemlékezés 

Pedagógus nap 

5. hétfő   Osztályozó és különbözeti vizsgák (2023.06.05-09.) 

9. péntek   Osztálykirándulások (0-3. rövidített óra) 

15. csütörtök 

10:00 Osztályozó értekezlet (3 rövidített órát követően) 

NETFIT mérés eredményeinek feltöltési határideje 

Az őszi előrehozott nyelvi érettségik jelentkezési határideje 

16. péntek 
  

Utolsó tanítási nap 

3 osztályfőnöki óra, év végi értesítő kiosztása 

19. hétfő 8:00 Szóbeli érettségi vizsgák 12. A osztály (2023.06.19.-22.) 

23. péntek 8:00-16:00 Beiratkozás  

26. hétfő 
  Szóbeli érettségi vizsgák 12. b osztály, előrehozott érettségi 

vizsgázók, külső érettségizők (2023.06.26.-29.) 

30. péntek 9:00 Tanévzáró értekezlet, díszebéd, tantestületi kirándulás 

 

 


