
A 2022/2023-as TANÉV RENDJE 

 

A szorgalmi idő: 2022.09.01-től 2023.06.15-ig tart. 

 Első tanítási nap: 2022.09.01. csütörtök 

 Utolsó tanítási nap: 2023.06.16. péntek 

 12. évfolyam utolsó tanítási napja: 2023.05.04.  

Az I. félév 2023.01.20-ig tart. 

2023.01.27-ig kell a szülőket értesíteni az első félévben elért tanulmányi eredményről.  

A tényleges tanítási napok száma: a szakgimnáziumban 179 nap, a gimnáziumban 180, az 

általános iskolában 181 nap. 

 

A szünetek időtartama: 

Téli szünet:  

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.12.21. (szerda) 

Szünet utáni első tanítási nap: 2023.01.09. (hétfő) 

Tavaszi szünet:  

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023.04.05. (szerda) 

Szünet utáni első tanítási nap: 2023.04.12. (szerda) 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 

 

Általános iskola  

2022.10.04. Pályaorientációs nap 

2023.02.13. Nevelési értekezlet - belső továbbképzés 

2023.05.08. Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga napja 

2023.06.05. DÖK-nap, tanulmányi kirándulás  

 

Gimnázium 

2022.10.04. Pályaorientációs nap 

2023.02.13. Nevelési értekezlet - belső továbbképzés 

2023.05.08. Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga napja 

2023.05.09. Matematika érettségi írásbeli vizsga napja 

2023.05.10. Történelem érettségi írásbeli vizsga napja 

2023.05.11. Angol nyelv érettségi írásbeli vizsga napja 

2023.06.05. DÖK-nap, tanulmányi kirándulás  

 

Pedagógiai szakgimnázium 

2022.10.04. Pályaorientációs nap 

2023.02.13. Nevelési értekezlet - belső továbbképzés 

2023.05.08. Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga napja 

2023.05.09. Matematika érettségi írásbeli vizsga napja 

2023.05.10. Történelem érettségi írásbeli vizsga napja 

2023.05.11. Angol nyelv érettségi írásbeli vizsga napja 

2023.05.12. Német nyelv érettségi írásbeli vizsga napja 

2023.06.05. DÖK-nap, tanulmányi kirándulás  

 

 

 

 



Szülői értekezletek és fogadóórák: 

1.  2022.09.01.  az 1. évfolyamnak szülői értekezlet 

2022.09.08.  a 2-4. évfolyamnak szülői értekezlet 

2022.09.08.  az 5. és a 9-12. évfolyamnak szülői értekezlet 

  2022.09.15.   a 6-8. évfolyamnak szülői értekezlet  

Téma: A tanév beindítása, a tanév rendje, szervezés, a szülői szervezet tagjainak 

megválasztása. 

 

2.  2022.11.08.  az 1-4. évfolyamnak szülői értekezlet és fogadóóra 

2022.11.10.  az 5-12. évfolyamnak szülői értekezlet és fogadóóra 

Téma: Magatartás és szorgalom, az osztályok neveltségi szintje, tanulmányi helyzet 

 

3.  2023.02.07.  az 1-4. évfolyamnak szülői értekezlet és fogadóóra 

  2023.02.09.  az 5-12. évfolyamnak szülői értekezlet és fogadóóra  

Téma: az első félév értékelése 

 

4.  2023.04.20.  a 9-12. évfolyamnak fogadóóra  

Téma: tanulmányi helyzet 

2023.05.09.  az 1-4. évfolyamnak szülői értekezlet és fogadóóra 

Téma: anyák napi megemlékezés; tanulmányi helyzet, kirándulás 

2023.05.11.  az 5-8. évfolyamnak szülői értekezlet és fogadóóra 

Téma: tanulmányi helyzet, kirándulás 

 

A szülői értekezletek 17 órától 18 óráig tartanak, az általános fogadóórák legkésőbb 18.00-

19.30-ig. Minden szaktanárnak kötelező a jelenlét. Minden hónap utolsó csütörtökén minden 

szaktanár 14-15 óráig fogadóórát tart (szükség esetén egyéb időpontban is) telefonon történt 

előzetes bejelentkezés alapján. 

 

Kirándulások: 

Osztálykirándulások 2023.06.05.  

 

Ünnepélyek, megemlékezések, programok: 

Aradi vértanúkról 2022.10.05-én osztálykeretben 

2022.10.21-én 1-12. évfolyam számára – megemlékezés 1956. október 23-áról a 

forradalom és szabadságharc évfordulójáról-iskolai ünnepély 

Mikulás napi programok 2022.12.06. 

Adventi hangverseny a templomban: 2022.12.15. 

Osztálykarácsonyok: 2022.12.21. 

Holocaust áldozatairól megemlékezés: 2023.01.18. és 04.12. - osztálykeretben  

Farsangok: 2023. február 10. (1-4. évfolyam) 

2023. február 24. (5-8. évfolyam) 

Kommunista és egyéb diktatúra áldozatairól megemlékezés – 2023.02.22. – 

osztálykeretben 

Megemlékezés 1848. március 15-ről: 2023.03.14. – iskolai ünnepély 

Nemzeti Összefogás Napja – 2023.06.02. - osztálykeretben  

Ballagások: a 12. évfolyam ballagása: 2023.05.05. 17 óra  

a 8. évfolyam ballagása: 2023.06.16. 12 óra  

Tanévzáró ünnepély: 2023.06.21. 17 óra 

 

 


