
Iskola neve/ 

Dátum
Kaposvári Szakképzési Centrum

Kaposvári SZC Lamping József Technikum 

és Szakképző Iskola

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző 

Iskola és Szakiskola

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum 

és Kollégium

Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és 

Szakképző Iskola

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár 

Közgazdasági Technikum

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző 

Iskola és Kollégium
Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre 

Technikum és Gimnázium

Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és 

Gimnázium

Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző 

Iskola
Kaposvári SZC Barcsi Kollégium

2020.09.01 Első tanítási nap Első tanítási nap Első tanítási nap Első tanítási nap Első tanítási nap Első tanítási nap Első tanítási nap Első tanítási nap Első tanítási nap Első tanítási nap Első tanítási nap Első tanítási nap

2020.09.02

Törzslapok, munkatervek, tanmenetek 

elkészítésének határideje

HH, HHH, SNI dokumentumok begyűjtése, 

Tanulók gyakorlati helyekre való kihelyezése, 

tanulószerződések megkötése,

Képzőhelyekkel a megállapodások megkötése

2020.09.03
Egyeztetés az INDIT képviselőjével Útravaló Ösztöndíjprogram jelentkeztetések 

megkezdése

2020.09.04
DÖK nap Városismereti verseny, COVID intezkedési terv Jelentkezés az okt.-nov. érettségi vizsgaidőszakra

2020.09.05

2020.09.06

2020.09.07

Iskolaőr egyeztetés 

Volner Zsuzsanna

Jelentkezési határidő az őszi érettségire OKJ javítóvizsgára jelentkezés 

határideje; Munkaközösségi 

munkatervek leadása

Érettségire jelentkezés határideje Munkaközösségek alakuló értekezlete Az őszi érettségi és szakmai vizsgákra, 

felnőttoktatásra jelentkezés határideje; 

Munkaközösségi munkatervek leadási 

határideje

2020.09.08

Szülői értekezlet 9, 12. és 1/9, 3/11. osztályok 

részére

Tantestületi nyitó értekezlet, 

munkaterv elfogadása

GINOP szabadidős rendezvény: Rendhagyó 

magyaróra Dr. Milbacher Róberttel

Dráva Völgyi Esték - Kamaszkori függőségek

GINOP-6.2.3

Vezetői megbeszélés 8:30

2020.09.09

Igazgatói értekezlet Szülői értekezlet 10, 11. és 2/10. osztályok ré-szére

Eötvös Fizika Csapatverseny (GINOP 6.2.3-17.)

Rendkívüli irodalom óra ( GINOP 6.2.3 ), Vezetőségi 

Értekezlet

GINOP 6.2.3 Kortárs kiközösítés

2020.09.10
Vezetőségi értekezlet Nevelési értekezlet Szakmai kerekasztal a 

lemorzsolódásról (GINOP)

Munkatervek leadása Kenguru matematika verseny Oktatói munkaértekezlet 14.30

2020.09.11
Városismereti verseny második forduló 10. évfolyam Újvárfalvára kirándul, 

felnőttoktatás indítása

2020.09.12

2020.09.13

2020.09.14

Vezetőségi értekezlet

Ginop 6.2.2 Kompetenciamérés

Zalaegerszeg (GINOP) tanítás nélküli 

munkanap

Tankönyv pótrendelés véglegesítése, 

Osztályfőnöki feladatok, törzslapok, tanügyi 

dokumentációk elkészítése

2020.09.15

Az intézményi munkaterv elkészítése 

(munkaterv szerint) / Részletes programterv 

elkészítése (munkaterv szerint) / Oktatói 

továbbképzési program ellenőrzése, 

korrekciója (munkaterv szerint)/ A tanulók 

létszámának jelentése osztályonkénti, 

szakmánkénti/ágazati bontásban 

(munkaterv szerint)/ Tanmenetek (digitális 

formájú) ellenőrzése (munkaterv szerint)

Ginop 6.2.2 Kompetenciamérés Rendkívüli irodalom óra ( GINOP 6.2.3 ) GINOP 6.2.2. 9. évfolyam bemeneti 

kompetenciamérés

Tanmenetek feltöltése az e-krétába Intézményi munkaterv elkészítése; 

Tanmenetek leadásának határideje (mk. 

vezetők ellenőrzése után); 16.30 Szülői 

értekezlet (Bejövő és végzős osztályok)

18.00 SNI, BTM szülői értekezlet

2020.09.16
Drogambulancia fogadóóra

Ginop 6.2.2 Kompetenciamérés

Oktatói testületi értekezlet DÖK alakuló ülés; GINOP 6.2.2 

kompetenciamérés

GINOP 6.2.2. 10. évfolyam kimeneti 

kompetenciamérés

Ginop 6.2.3-17 – szakmai kerekasztal Összevont szülői értekezlet 9. évfolyam

2020.09.17
Ginop 6.2.2 Kompetenciamérés

Tantestületi értekezlet (KRÉTA)

GINOP 6.2.2 kompetenciamérés GINOP mérés (9-10. szakképzési évfolyam) EFOP kirándulás Nagykanizsa Csónakázó-

tó

Kollégiumi DÖK közgyűlés 

2020.09.18
GINOP 6.2.3 Mobilitas_Pécs GINOP 6.2.2 kompetenciamérés Munkavédelmi szemle OKTV jelentkezések leadási határideje 

(papír alapon)

GINOP oktatói szakmai kirándulás Győr

2020.09.19 LangCert B2, C1 írásbeli nyelvvizsga

2020.09.20

A munkaterv szerint tervezett, intézmény 

megjelenésével járó programok és 

tevékenységek összesítése a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatal számára. 

(munkaterv szerint)

2020.09.21

Vezetőségi értekezlet Széchenyi megemlékezés, koszorúzás;   

Pályaorientációs mérés kezdete 8. évfolyamnak

2020.09.22

Ökoiskola- Jeles napok: Autómentes nap Nyílt nap (GINOP) 15.40 Munkaértekezlet; 16.30 Szülői 

értekezlet (8.H, 9.H és a 10-11. évfolyam)

18.00 SNI, BTM szülői értekezlet

Vezetői megbeszélés 8:30

2020.09.23

Drogambulancia fogadóóra DÖK alakuló ülés Tűzriadó Szakkörök, felzárkóztatók, érettségi felkészítők 

meghirdetése, DÖK alakuló ülése

EFOP kirándulás- balatoni kirándulás

2020.09.24
GINOP 6.2.6 "Szabadidő hasznos eltöltése" 

Deseda_kerékpár 22 fő

Diákfórum GINOP 6.2.3 Szabadidő hasznos eltöltése - 

geoláda keresés

GINOP szabadidős rendezvény: 

Múzeumlátogatás Balatonszárszón

2020.09.25

Magyar Diáksport Napja GINOP 6.2.3 "Drogprevenciós 

rendezvény"_Egészségnap

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek témanap

Magyar Diáksport Napja,  Szakmai kirándulás 

Sopronba ( GINOP 6.2.3 )

Egészségnap; Magyar Diáksport Napja Magyar Diáksport Napja - témanap, GINOP 6.2.3-

17

Tanulmányút

OKTV jelentkeztetések határideje az 

Adafor rendszerben; Magyar Diáksport 

Napja; GINOP szabadidős rendezvény: 

Sportnap

Sportnap - GINOP-6.2.3 Magyar Diáksport Napja

2020.09.26 Szakmai kirándulás Sopronba  ( GINOP 6.2.3 ) GINOP 6.2.3-17, tanulmányút

2020.09.27 Online gólyaavató

2020.09.28
Vezetőségi értekezlet Tanítás nélküli munkanap - GINOP szakmai 

kirándulás

EFOP kirándulás Zamárdi Kalandpark

2020.09.29

Szülői értekezletek és fogadóórák a 

járványügyi helyzet miatt digitálisan, illet-

ve levélben vagy telefonon.

Kerkasztal rendezvény Szintvizsga kezdete Rendhagyó irodalomóra - GINOP-6.2.3 Vezetői megbeszélés 8:30

2020.09.30

A Hivatal a honlapján közlemény 

formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területei 

meghatározásának formáját/ Egyéb 

szabályzatok felülvizsgálata, szükséges 

intézkedések megtétele (munkaterv 

szerint)/ Esélyegyenlőségi terv aktualizálása 

(munkaterv szerint)/ Intézményi közzétételi 

lista aktualizálása (munkaterv szerint) / 

Kötelezően használandó iskolai 

nyomtatványok elkészítése (munkaterv 

szerint) / Tanulmányi területek 

felülvizsgálata (munkaterv szerint)/ 

Felnőttek szakmai dokumentációjának 

ellenőrzése (munkaterv szerint)

Drogambulancia fogadóóra Pályaorientációs nap Szintvizsga, Tanulmányi területek közzététele tanmenetek leadása, 8. osztálysosok 

tehetséggondozásának sszervezése

Tankönyvrendelés elszámolás, A Hivatal a 

honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 

hozza a középfokú iskolák tanulmányi 

területeinek meghatározási formáját

Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása; 

Közlemény megjelentetése a középfokú 

iskolák tanulmányi területeinek 

meghatározási formájáról az Oktatási 

Hivatal honlapján

OH közlemény alapján a tanulmányi 

területek kódjának áttekintése.

EFOP Gasztronómiai nap

2020.10.01

KRÉTA nyilvántartásának ellenőrzése 

(munkaterv szerint)/ Oktató pótlékok 

meghatározása, felülvizsgálata (munkaterv 

szerint)

Gólyaavató Szakmai kerekasztal Ginop-6.2.3 Kollégiumi bajnokságok októbertől márciusig 

párhuzamosan

2020.10.02

Tantestületi kirándulás Nyílt nap pályaorientációs rendezvény Szintvizsga -eladó Ginop 6.2.3. mobilitás Tanév eleji statisztikák kitöltése, leadása, 

Érettségi felkészítő foglakozások szervezése a 

kötelező és a kötelezően választandó érettségi 

tantárgyakból, Korrepetálás, szakkörigények 

felmérése

Kirándulás (oktatók) - GINOP-6.2.3 GINOP drogprevenciós rendezvény

2020.10.03 Kirándulás (oktatók) - GINOP-6.2.3

2020.10.04

2020.10.05

Vezetőségi értekezlet Fenntarthatósági Témahét Szintvizsga-cukrász OKJ írásbeli vizsgák Ifjúságvédelmi munka megszervezése, Útravaló 

Ösztöndíjprogram beadási határideje

Október 5-30-ig: őszi szakmai 

vizsgaidőszak

Beiskolázási kampány kezdete; Gyakorló 

mentőápoló (írásbeli vizsga)

Szakmai vizsga - erdésztechnikus EFOP kirándulás Bőszénfa

Kaposvári Szakképzési Centrum 2020/2021. részletes programterve



2020.10.06

Őszi szakmaivizsga gyakorlat-szóbeli Aradi vértanúk emléknapja Aradi vértanúk emléknapja, megelékezés Aradi vértanúk megemlékezés Megemlékezés az Aradi vértanúkról Iskolai Ünnepély (Aradi vértanúk) Aradi vértanúk napja (megemlékezés 

osztálykeretben); 15.00-tól 

Munkaértekezlet

Az aradi vértanuk napja - megemlékezés 

osztályfőnöki órákon

Aradi vértanúk emléknapja, 

osztályszintű megemlékezés   Vezetői 

megbeszélés 8:30                

2020.10.07
Drogambulancia fogadóóra Oktatói testületi értekezlet Kibővített vezetőségi értekezlet Ápoló, Gyakorló ápoló és Szociális gondozó 

és ápoló (írásbeli vizsga)

Szakmai vizsga - erdésztechnikus

2020.10.08
Pót szintvizsga Mellék-szakképesítések szakmai vizsgái, szak-mai 

vizsgák

Szülői munkaközösségi értekezletek, Szülői 

értekezletek, Értekezlet

Szülői értekezlet Gólyaavató; Tehergépkocsi-vezető (írásbeli 

vizsga)

2020.10.09

Takács Krisztián PII minősítés Őszi szakmai vizsga írásbeli Szülői értekezletek, Szakmai írásbeli javítóvizsga 8. osztályosok tehetséggondozásának 

indulása

Ginop 6.2.3. Drogrepevenciós rendezvény Diákigazgató-választás; Bolyai Matematika 

Csapatverseny 7-8 osztály

Szakmai vizsga - turisztikai szervező, 

értékesítő

Őszi írásbeli szakmai vizsga 

(vendéglátóipar 10.00)

2020.10.10

Október 1-i tanulói létszámadat jelentése 

osztályonkénti, szakmánkénti/ágazati 

bontásban (munkaterv szerint)/ Október 1-

jei adatok jelentése az adatgyűjtési 

táblákban (munkaterv szerint)

GINOP 6.2.3.-17 PROJEKTZÁRÓ 

RENDEZVÉNY: DUÁLIS SZAKKÉPZÉS ERŐSÍTÉSE AZ

 EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ERŐSÍTÉSE, KIALAKÍTÁSA Á

LTAL

2020.10.11 KIR-STAT jelentés elkészítése

2020.10.12 Vezetőségi értekezlet Szakmai szóbeli javítóvizsga kezdőnapja Szecskaavató 9.i

2020.10.13

igazgatói értekezlet Nyílt nap GINOP (délután) Szecskaavató 9.üt EFOP kirándulás Zselickisfalud 

Csillagpark                                                

Vezetői megbeszélés 8:30

2020.10.14
Vezetőségi értekezlet Látványfőzés ( GINOP 6.2.3 ) 9. évfolyam tanítók értekezlete, 

munkaértekezlet

Iskolaőr tájékoztatója, Oktatói testületi 

értekezlet

Szecskaavató 7.g Oktatói munkaértekezlet 14.30

2020.10.15
Papír alapú tanügyi dokumentáció 

ellenőrzése (munkaterv szerint)

Nyilt nap Nyílt nap statisztikai adatszolgáltatás határideje  GINOP 6.2.3. Drogprevenciós előadás Szecskaavató 9.e

Statisztikai adatszolgáltatás határideje

Őszi szakmai vizsga - gyakorlati és 

szóbeli

Ismerkedési est (eü helyzet függő)

2020.10.16

Érettségi vizsga: Emelt szintű nemzetiségi 

nyelv és irodalom/ középszintű nemzetiségi 

nyelv és irodalom

GINOP 6.2.3 "Szakmai kerekasztal" 

rendezvény

 GINOP 6.2.3. Tehetséggondozás: 

lövészverseny

Őszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak okt 30-ig Tanítás nélküli munkanap (digitális 

oktatás)

Diáknap GINOP Kortárs kiközösítés c. rendezvény 

a Roxínház bevonásával

2020.10.17 Nyílt nap

2020.10.18 KIFIR rendszer feltöltése

2020.10.19

Érettségi vizsga: Emelt szintű magyar nyelv 

és irodalom/ középszintű magyar nyelv és 

irodalom, magyar nyelv mint idegen nyelv / 

Emelt és középszintű földrajz

Vezetőségi értekezlet Őszi írásbeli érettségi vizsgák Őszi írásbeli érettségi vizsgák kezdőnapja Őszi érettségi írásbeli kezdete; OKJ 

javítóvizsgák kezdete

Beiskolázási program okt 19-30-ig 8.00 Magyar nyelv és irodalom írásbeli  

érettségi; 14.00 Földrajz írásbeli érettségi 

vizsga

Középszintű írásbeli érettség: magyar nyelv 

és irodalom

2020.10.20

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

matematika, lating nyelv, héber nyelv/ A 

középfokú iskolák a középfokú intézmények 

felvételi információs rendszerében - a 

Hivatal által közzétett közleményben 

foglaltak szerint - meghatározzák 

tanulmányi területeiket, és rögzítik a 

felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó 

felvételi tájékoztatójukat/ A középfokú 

iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra 

hozzák a honlapjukon a felvételi 

tájékoztatójukat / Tanulmányi területek 

meghatározása, felvételi tájékoztató 

elkészítése (munkaterv szerint)

A felvételi tájékoztató nyilvánosságra 

hozása 

Őszi írásbeli érettségi vizsgák

Felvételi tájékoztató közzététele

középfokú felvételihez tanulmányi 

területek meghatározása, felvételi 

tájékoztató megjelenése a honlapon.

Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala az 

iskola honlapján, A középfokú iskolák a 

középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében

8.00 Matematika írásbeli  érettségi; 15.40 

Munkaértekezlet

Középszintű írásbeli érettség: matematika

Tagozatkódok megküldése az OH-nak

GINOP Így lettem a szakmám mestere c. 

rendezvény                                    Vezetői 

megbeszélés 8:30

2020.10.21
Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

történelem, francia nyelv

Drogambulancia fogadóóra Őszi írásbeli érettségi vizsgák Javító gyakorlati és szóbeli szakmai vizsgák Gólyácska, a 9. évfolyam 

bemutatkozása

Elsősök avatása az iskolában 8.00 Történelem írásbeli  érettségi Középszintű írásbeli érettség: történelem Iskolai ünnepség - október 23.

2020.10.22

őszi szünet előtti utolsó tanítási nap/ emelt 

és középszintű angol nyelv, emelt szintű 

kémia, gazdasági ismeretek, katonai 

alapismeretek, középszintű kémia, katonai 

alapismeretek, természettudomány, 

pszichológia

Őszi írásbeli érettségi vizsgák Javító gyakorlati és szóbeli szakmai vizsgák vége, 

Megemlékezés az 1956-os forradalaomról, Utolsó 

tanítási nap a szünet előtt

megemlékezés október 23-ról; szünet 

előtti utolsó tanítási nap

Ünnepség (Okt. 23.) Október 23.-ai iskolai ünnepély, Őszi szünet 

előtti utolsó tanítási nap 

8.00 Angol nyelv  írásbeli  érettségi; 8.00 

Október 23-i iskolai ünnepély

Szakmai kerekasztal - GINOP-6.2.3

Október 23-ai ünnepség

Középszintű írásbeli érettség: angol nyelv

Emelt szintű írásbeli érettség: angol nyelv

Szecskaavató

2020.10.23 Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep

2020.10.24

2020.10.25

2020.10.26

őszi szünet/ Érettségi vizsga: Emelt és 

középszintű ágazati és ágazaton belüli 

specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak, vizuális kultúra 

őszi szünet őszi szünet őszi szünet

Őszi írásbeli érettségi vizsgák

őszi szünet őszi szünet őszi szünet őszi szünet; 8.00 Szakmai írásbeli érettségi 

vizsga (közgazdasági ismeretek, 

informatikai ismeretek)

őszi szünet

Középszintű érettségi: ágazati szakmai 

őszi szünet őszi szünet

2020.10.27

őszi szünet/ Érettségi vizsga: Emelt és 

középszintű német nyelv/ Emelt szintű 

belügyi rendészeti ismeretek/ Középszintű 

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, 

belügyi rendészeti ismeretek

őszi szünet őszi szünet őszi szünet

Őszi írásbeli érettségi vizsgák

őszi szünet őszi szünet őszi szünet őszi szünet; 8.00 Német nyelv írásbeli 

érettségi vizsga

őszi szünet

Középszintű írásbeli érettség: német nyelv

Emelt szintű írásbeli érettség: német nyelv

őszi szünet őszi szünet

2020.10.28

őszi szünet/ Érettségi vizsga: Emelt és 

középszintű informatika, orosz nyelv, egyéb 

más vizsganapon nem szereplő nyelvek

őszi szünet őszi szünet őszi szünet

Őszi írásbeli érettségi vizsgák

őszi szünet őszi szünet őszi szünet őszi szünet; 8.00 Informatika írásbeli 

érettségi vizsga

őszi szünet

Középszintű érettségi: informatika

őszi szünet őszi szünet

2020.10.29

őszi szünet/ Érettségi vizsga: Emelt és 

középszintű olasz nyelv/ Emelt szintű 

biológia, társadalomismeret/ Középszintű 

biológia

őszi szünet őszi szünet őszi szünet

Őszi írásbeli érettségi vizsgák

őszi szünet őszi szünet őszi szünet őszi szünet őszi szünet őszi szünet őszi szünet

2020.10.30

őszi szünet/ Érettségi vizsga: Emelt és 

középszintű spanyol nyelv/ Emelt szintű 

fizika, ének-zene/ Középszintű fizika, ének-

zene, művészettörténet

őszi szünet őszi szünet őszi szünet

Őszi írásbeli érettségi vizsgák

őszi szünet őszi szünet őszi szünet őszi szünet; 14.00 Ének-zene írásbeli 

érettségi vizsga

őszi szünet

Emelt szintű érettségi: fizika

őszi szünet őszi szünet

2020.10.31

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik 

évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről/ Tanügyi nyomtatványok, 

bizonyítványok intézményi igényeinek 

összesítése (munkaterv szerint)

Az általános iskolások tájékoztatása a 

felvételi eljárás rendjéről

2020.11.01 Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek

2020.11.02 őszi szünet utáni első tanítási nap Vezetőségi értekezlet Szünet utáni első tanítási nap szünet utáni első tanítási nap Őszi szünet utáni első tanítási nap Őszi szünet utáni első tanítási nap Őszi szünet utáni első tanítási nap

2020.11.03
Kerekasztal rendezvény GINOP 6.2.3. SZAKMAI MŰHELY - WORKSHOP Vezetői megbeszélés 8:30

2020.11.04 Drogambulancia fogadóóra Halloween nap Oktatói testületi értekezlet kibővített vezetőségi értekezlet GINOP 6.2.3. Szakmai kerekasztal

2020.11.05 Szecskaavató

2020.11.06
Lamello Kft. (Kaposvár) szakmai nap 

asztalos

Nevelési értekezlet

2020.11.07

2020.11.08

2020.11.09
Pályaorientációs rendezvények az Európai 

Szakképzési Hét keretében (munkaterv 

szerint)

Vezetőségi értekezlet Európai Szakképzési Hét (november 9-13.) Európai Szakképzési Hét GINOP 6.2.3. PÁLYAVÁLASZTÁS, 

PÁLYAORIENTÁCIÓS FÓRUM

November 09-13. - Európai Szakképzési 

Hét; Pályaorientációs nap szervezése saját 

diákjainknak

Európai Szakképzési Hét - Nyíltnap

2020.11.10

Pályaorientációs rendezvények az Európai 

Szakképzési Hét keretében (munkaterv 

szerint)/ 2021. évi elemi költségvetés 

készítéséhez adatszolgáltatás (munkaterv 

szerint)

Európai Szakképzési Hét 15.40 Munkaértekezlet; 16.30-tól 

Fogadóóra

Vezetői megbeszélés 8:30

2020.11.11
Pályaorientációs rendezvények az Európai 

Szakképzési Hét keretében (munkaterv 

szerint)

Drogambulancia fogadóóra Évfolyamest a 10. évfolyamosok számára nevelési értekezlet Pályaorientációs műhely - Nyilt Nap Oktatói testületi értekezlet, projektnap Oktatói munkaértekezlet 14.30

2020.11.12
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Értekezlet Európai Szakképzési Hét Nevelési értekezlet

2020.11.13

Pályaválasztási fórum, nyílt nap a 

járványügyi helyzet függvényében

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Európai Szakképzési Hét Munkaközösségi megbeszélések, GINOP 6.2.3. 

PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓS FÓRUM

2020.11.14 Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

2020.11.15

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítésének 

és dokumentálásának ellenőrzése 

(munkaterv szerint)

Ilcsi Road show (Kaposvár) Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Őszi szünet,  2020.10.30  Őszi írásbeli érettségi 

vizsgák zárónapja

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák/ 

Pályaorientációs rendezvények az Európai 

Szakképzési Hét keretében (munkaterv 

szerint)



2020.11.16

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák/ A 

Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumi központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a 

nyolcadik évfolyamosok számára központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények jegyzékét

Vezetőségi értekezlet Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Erasmus+ „Fairy Tales” projekttalálkozó, Tö-

rökország

Felsőbb évfolyamok szülői értekezletei 

november 16-27. között, külön 

ütemezés szerint 

2020.11.17 Vezetői megbeszélés 8:30

2020.11.18 Drogambulancia fogadóóra

2020.11.19

2020.11.20

Egészségnap, Véradás 9:00 (A járványügyi 

helyzet függvényében)

Az országos kompetenciamérés 

adatainak beküldése az OH-ba.

GINOP 6.2.3. SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSE Az országos kompetenciaméréshez,  és az 

idegen nyelvi méréshez szükséges adatok 

megküldése az Oktatási Hivatalnak

2020.11.21

2020.11.22 Európai Hulladékcsökkentési Hét  11.29-ig

2020.11.23
Vezetőségi értekezlet Középszintű szóbeli érettségi vizsga A tanulók értesítése az osztályozóvizsgákról 

november 27-ig

Őszi szóbeli érettségi vizsgaidőszak 23-27-ig

2020.11.24 Ádventi díszítések, gyertyagyújtás Középszintű szóbeli érettségi vizsga Szóbeli érettségi vizsga Szóbeli érettségi vizsga

2020.11.25
Drogambulancia fogadóóra Középszintű szóbeli érettségi vizsga Szóbeli érettségi vizsga Iskola bemutatása általános iskolák 

vezetőinek

2020.11.26

Középszintű szóbeli érettségi vizsga Fogadó óra 13.00 fogadó óra, 14.00 szülői értekezlet (elsős 

szülői munkaközösségi tagok megválasztása)

Szóbeli érettségi

2020.11.27
Tájékoztató a 6 évfolyamos gimnáziumi 

képzésről

2020.11.28

2020.11.29

2020.11.30 Vezetőségi értekezlet

2020.12.01 AIDS világnapja Vezetői megbeszélés 8:30

2020.12.02 Drogambulancia fogadóóra Oktatói testületi értekezlet kibővített vezetőségi értekezlet

2020.12.03
DÖK ülés, aktuális feladatok Dráva Völgye Úszókupa

GINOP-6.2.3

Mikulás-nap 

2020.12.04

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli 

felvételi vizsgára közvetlenül a központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézménybe

Télapó diákünnepség Pályaorientációs rendezvény A 8. évfolyamos tanulók jelentkezése a közpon-ti 

írásbeli felvételi vizsgára

A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

december 8-ig, Tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a vizsgát 

szervező intézménybe

Szalagavató A tanulók jelentkezése a központi írásbeli 

felvételi vizsgára közvetlenül a központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézménybe

A 6 évfolyamos gimnázium felvételi 

vizsgájára jelentkezés határideje

2020.12.05  

2020.12.06 Mikulás Ünnepély

2020.12.07

Vezetőségi értekezlet Diákönkormányzati nap December 7-18-ig adventi rendezvények; 

Mikulás ünnep; Zrinyi Ilona Matematika 

Verseny

2020.12.08 15.40 Munkaértekezlet Vezetői megbeszélés 8:30

2020.12.09

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények eddig az időpontig jelentik a 

Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott 

módon - a hozzájuk a központi írásbeli 

felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a 

feladatigényüket

Drogambulancia fogadóóra munkaértekezlet A központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező intézmények eddig az időpontig 

jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által 

meghatározott módon - a hozzájuk a 

központi írásbeli felvételi vizsgákra 

jelentkezők alapján a feladatigényüket

Felvételi vizsga feladatlapigényének 

jelentése az OH-nak

Oktatói munkaértekezlet 14.30

2020.12.10
Ilcsi bőrdiganosztikai bemutató (Lamping) Értekezlet

2020.12.11 Adventi kirándulás Szalagavató

2020.12.12

Idegennyelvi Advent Munkanap munkanap áthelyezés digitális oktatás 

(csütörtöki órarend szerint)

SZKTV jelentkezés, Munkaközösségek 

értekezletei

Áthelyezett munkanap (december 24-ről) Munkanap december 24-e helyett Pályaorientációs nap                            

Diákönkormányzat közgyűlés

2020.12.13

2020.12.14
Vezetőségi értekezlet Mellék-szakképesítések szakmai vizsgáira törté-nő 

jelentkezés határideje

Februári vizsgaidőszak vizsgáira 

jelentkezés határideje

GINOP 6.2.3. Projektzáró rendezvény Játék világnapja Karácsonyi ünnepi hét 

2020.12.15
Szakmai kerekasztal a 

lemorzsolódásról (GINOP)

Vezetői megbeszélés 8:30 Karácsonyi ünnepi hét 

2020.12.16 Drogambulancia fogadóóra Nyugdíjasok karácsonya Karácsonyi ünnepi hét 

2020.12.17 A 9. évfolyam bemutatkozása Tehetséggála? Karácsonyi ünnepi hét 

2020.12.18

téli szünet előtti utolsó tanítási nap Iskolai karácsony - teaparti Karácsonyi műsor Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, Karácsonyi 

Ünnepség, Karácsonyi Áhitat (városi rendezvény 

lebonyolítása)

E-napló ellenőrzése (jegyek száma); 

szünet előtti utolsó tanítási nap

Karácsonyi ünnepség Utolsó tanítási nap Téli szünet előtti utolsó tanítási nap; 

Karácsonyi ünnepség

Szülői értekezlet

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

Karácsonyi ünnepség 10:00 Karácsonyi ünnepi hét 

2020.12.19

2020.12.20

2020.12.21 téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet

2020.12.22 téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet

2020.12.23 téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet

2020.12.24

2020.12.25

2020.12.26

2020.12.27

2020.12.28 téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet

2020.12.29 téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet

2020.12.30 téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet

2020.12.31 téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet téli szünet

2021.01.01 Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév

2021.01.02

2021.01.03

2021.01.04

téli szünet utáni első tanítási nap Vezetőségi értekezlet Téli szünet utáni első tanítási nap,  Félévi 

osztályozóvizsgák kezdete

szünet utáni első tanítási nap, utolsó 

tanítási nap felnőttoktatás 

keresztféléves képzése esetén

Végzősök kisérettségije Téli szünet utáni első tanítási nap Téli szünet utáni első tanítási nap Téli szünet utáni első tanítási nap

2021.01.05
Végzősök kisérettségije SZKTV jelentkezések, iskolai fordulók szervezése Vezetői megbeszélés 8:30

2021.01.06
Drogambulancia fogadóóra Oktatói testületi értekezlet Végzősök kisérettségije A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata (6-tól)

2021.01.07

2021.01.08
Rudnay Gyula születésnapja alkalmából 

koszorúzás

Bolyai Matematika Csapatverseny 9-12. 

osztály

2021.01.09

2021.01.10

2021.01.11
Vezetőségi értekezlet NETFIT mérések kezdete (ápr. 23-ig) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata

NETFIT mérés kezdete Vezetői megbeszélés 8:30

2021.01.12
NETFIT mérés indítása Szülői értekezlet 9, 12. és 1/9, 3/11. osztályok 

részére

2021.01.13
Drogambulancia fogadóóra Szülői értekezlet 10, 11. és 2/10. osztályok ré-szére Félévi osztályozó vizsgák Oktatói munkaértekezlet 14.30

2021.01.14 Értekezlet Félévi osztályozó vizsgák

2021.01.15 Félévi osztályozó vizsgák vége Félévi osztályozó vizsgák

2021.01.16

2021.01.17

2021.01.18 Vezetőségi értekezlet Osztályozóvizsgák

2021.01.19 Osztályozóvizsgák 15.00 Félévi osztályozó értekezlet Vezetői megbeszélés 8:30

2021.01.20 Drogambulancia fogadóóra Oktatói testületi értekezlet – osztályozó ért. félévi osztályozó értekezlet Bukási arány csökkentésének ellenőrzése

2021.01.21

Hiányzási arány csökkentésének ellenőrzése, 

együttműködve a szakszolgálatokkal, szülőkkel, 

Osztályozó értekezlet

2021.01.22

Első félév vége / Tanulói létszámadat 

jelentése osztályonkénti, 

szakmánkénti/ágazati bontásban első félév 

utolsó napján és az utolsó tanítási napon 

(munkaterv szerint)/ Pedagógusi 

átsorolások (Kaposvári SZC Barcsi 

Kollégium), bérrendezések (munkaterv 

szerint)

Első félév vége Első félév vége; jegyek lezárása,  Félévzáró 

osztályozó értekezlet, A magyar kultúra napja

első félév utolsó napja Félévzáró osztályozóértekezlet A félév utolsó tanítási napja Első félév vége; A magyar kultúra napja Szalagavató ünnepség

Az első félév vége

Osztályszintű megemlékezés - Magyar 

kultúra napja                           Osztályozó 

értekezlet 12.30

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony KarácsonyKarácsony

Cukrász kurzus Jakabfi Dáviddal 

Iskolanyitogató

"Rákóczi nyomában" szakmai projekt

Karácsony



2021.01.23

Az általános felvételi eljárás kezdete/ 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 

6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a 

kilencedik évfolyamra  az érintett 

intézményekben

Általános felvételi eljárás kezdete, Központi írásbeli központi írásbeli felvételi Központi írásbeli felvételi vizsga a 6 

évfolyamos gimnáziumokban

Központi írásbeli felvételi a 6 évfolyamos 

gimnáziumba jelentkezőknek

2021.01.24

2021.01.25
Oktató pótlékok meghatározása, 

felülvizsgálata (munkaterv szerint)

Osztályozó értekezlet 14:30 Ágazati alapvizsga: 1/13. osztály   2021. 01. 25-től Osztályozó értekezletek

2021.01.26
Osztályozó értekezletek Vezetői megbeszélés 8:30 Korcsolyázás Kaposváron (eü helyzet függő)

2021.01.27
Drogambulancia fogadóóra Munkaközösségi beszámolók leadása Osztályozó értekezletek Korcsolyázás Kaposváron (eü helyzet függő)

2021.01.28

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 

és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá 

a kilencedik évfolyamra; azoknak, akik az 

előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak 

részt venni

központi írásbeli felvételi (pótnap) Félévzáró értékelő értekezlet Félévi értekezlet Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 

évfolyamos gimnáziumokban

Központi írásbeli felvételi a 6 évfolyamos 

gimnáziumba jelentkezőknek - pótnap

2021.01.29

Szalagavató   A 8. osztályos szülők értesítése a 

tanulók ered-ményeiről

Bizonyítványok kiosztásának ideje tanulók és szülők tájékoztatása a 

félévi eredményekről

Tanuló és szüleik értesítése az első félév 

eredményéről

Szülők értesítése az első félévi tanulmányi 

eredményekről

A tanulók, szülők értesítése az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről

Osztályozó vizsgára jelentkezés határideje

Tanulók, szülők értesítése a félévi 

eredményekről

2021.01.30

2021.01.31

Félévi adatszolgáltatás (munkaterv szerint)/ 

Leltározás elvégzése (munkaterv szerint)

2021.02.01
Szülői értekezlet és fogadóóra 16:00 Mellék-szakképesítés szakmai vizsgái 02.12-ig Félévi értekezlet

2021.02.02 Vezetői megbeszélés 8:30

2021.02.03 Oktatói testületi értekezlet 14:30 félévi tantestületi értekezlet

2021.02.04
Szülői munkaközösségi értekezlet, Szülői 

értekezletek

Szülői értekezlet

2021.02.05
Szülői értekezletek Általános iskolák értesítése a 9.évfolyam 

félévi eredményeiről

Első éves tanulók félévi érdemjegyiről az ált. isk. 

értesítése, SZKTV iskolai fordulója

Bolyai Természettudományi Csapatverseny Félévi értekezlet 8.00

2021.02.06

2021.02.07

2021.02.08

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények a Hivatal által meghatározott 

módon értesítik az írásbeli eredményekről a 

tanulókat

Vezetőségi értekezlet értesítés a központi írásbeli felvételi 

eredményéről

Tanítás nélküli munkanap - Félévi 

értekezlet

A tanulók értesítése a felvételi 

eredményéről

Szülői értekezletek február 8-19. között, 

külön ütemezés szerint          Vezetői 

megbeszélés 8:30

2021.02.09
Irodai informatikus vizsga; 16.30 Szülői 

értekezlet

2021.02.10

Lemorzsolódás megelőzését támogató 

informatikai rendszer adatainak feltöltése 

(munkaterv szerint)

Drogambulancia fogadóóra Regionális matematikaverseny Szülői értekezlet a végzős osztályoknak Oktatói munkaértekezlet 14.30

2021.02.11 Félévzáró értekezlet Fogadóóra, szülői értekezlet

2021.02.12 Szalagavató

2021.02.13

2021.02.14

2021.02.15
Vezetőségi értekezlet Érettségi, szakmai vizsgára jelentkezés határideje Szakmai, valamint az érettségi vizsgára való 

jelentkezés határideje

jelentkezés érettségire és szakmai 

vizsgára

2021.02.16 Farsang Vezetői megbeszélés 8:30

2021.02.17 Drogambulancia fogadóóra kibővített vezetőségi értekezlet

2021.02.18
Ilcsi elektrokozmetikai bemutató 

(Kaposvár)

GINOP 6.2.3. DROGPREVENCIÓS RENDEZVÉNY

2021.02.19

Az általános iskola továbbítja a tanulói 

jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első 

példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumba történő 

jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 

megküldheti a jelentkezési lapot a 

gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 

Hivatalnak)

Szalagavató 17:00 Valenti nap - Farsang Jelentkezési lapok továbbítása az általános iskola 

részéről

jelentkezési lapok beérkezése az 

általános iskolákból; Alapítványi bál

Munkaközösségek értekezletei, szalagavató Az általános iskola továbbítja a tanulói 

jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első 

példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumba történő 

jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 

megküldheti a jelentkezési lapot a 

gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 

Hivatalnak)

Általános iskolásaok jelentkezésének 

határideje (Jelentkezési lapok érkezése)

2021.02.20

2021.02.21

2021.02.22
Vezetőségi értekezlet Erasmus+ „TAB” partneriskolák találkozója 

iskolánkban

2021.02.23 Vezetői megbeszélés 8:30 Farsang

2021.02.24 Drogambulancia fogadóóra Pályaalkalmassági vizsgálatok kezdete

2021.02.25

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól megemlékezés a kommunista 

diktatúrák áldozatairól a történelem 

órák keretén belül

Megemlékezés a Kommunista diktatúra 

áldozatairól

Megemlékezés a kommunista diktatúrák 

áldozatairól

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja - megemlékezés 

osztályfőnöki órákon

Osztályszinű megemlékezés - 

Kommunista diktatúrák áldozatainak 

emléknapja

2021.02.26

Testnevelés felvételi vizsga a 8. évfolyamosok 

számára, Szóbeli meghallgatás: honvéd kadétok

érettségi összesítő jelentés 

megküldése

Szalagavató A kommunista diktatúra áldozataira emlékezés, 

Vásárolj okosan verseny

Szalagavató 17.00

2021.02.27

2021.02.28

2021.03.01

Vezetőségi értekezlet Pénzügyi és vállalkozói témahét – március 1-5 PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét kezdete, A 

végzős tanulók értesítése az osztályozóvizsgákról

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

2021.03.02
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

2021. március 1–5. között

DÖK ülés, aktuális feladatok PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

2021.03.03
Drogambulancia fogadóóra Oktatói testületi értekezlet munkaértekezlet PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

2021.03.04
PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

2021.03.05
Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamosok 

számára 

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét utolsó napja PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

2021.03.06

2021.03.07

2021.03.08 Vezetőségi értekezlet Nőnap Nönap

2021.03.09 Nyílt nap nyolcadikosoknak, szülőknek Vezetői megbeszélés 8:30

2021.03.10 Drogambulancia fogadóóra Diákfórum Oktatói munkaértekezlet 14.30

2021.03.11
Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamosok 

számára 14:00

Értekezlet

2021.03.12

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről Megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről Diáknap, március 15-i ünnepség Március 15-i ünnepség Iskolai ünnepély (1848-49-es forradalom és 

szabadságharc)

Éves beiskolázási terv elfogadása 

Nemzetközi π-nap

8.00 MÁRCIUS 15-I (iskolai) ÜNNEPÉLY

Március 15-ei ünnepség Iskolai szintű ünnepség - március 15.

2021.03.13

2021.03.14

2021.03.15

Nemzeti Ünnep / Intézményi beiskolázási 

terv elkészítése (munkaterv szerint)

Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep, Koszorúzás a városi ünnepségen Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep

2021.03.16

A középfokú iskola eddig az időpontig 

nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét

Vezetőségi értekezlet Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra 

hozatala

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása ideiglenes felvételi jegyzék 

nyilvánosságra hozása

A középfokú iskola eddig az időpontig 

nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

2021.03.17 kibővített vezetőségi értekezlet Vezetői megbeszélés 8:30 Színházlátogatás (eü helyzet függő)

2021.03.18
Pandy’s Cosmetics bemutató (Lamping)

2021.03.19

2021.03.20

2021.03.21

2021.03.22
Vezetőségi értekezlet Digitális témahét – március 22-26. A bukásra álló végzős tanulók szüleinek értesítése  

03.26-ig

Digitális témahét A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala Digitális Témahét

2021.03.23
Digitális Témahét 2021. március 22–26. 

között

St.Patrik - nap Digitális témahét A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 

az általános iskolában

Digitális Témahét; 15.40 Munkaértekezlet; 

16.30-tól Fogadóóra

Meghívásos labdarúgó torna 

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét

A szóbeli meghallgatások az általános 

felvételi eljárás keretében

Digitális Témahét/ A tanulói adatlapok 

módosításának lehetősége az általános 

iskolában

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét/ A 

szóbeli meghallgatások az általános felvételi 

eljárás keretében

A szóbeli meghallgatások az általános 

felvételi eljárás keretében

"Gondoskodunk" szociális projekt

"Szelek szárnyán" gépészeti projekt

Pénz7



2021.03.24

Digitális Témahét/ Az általános iskola eddig 

az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 

korábban beküldött tanulói adatlap 

második példányát. A módosító tanulói 

adatlapot ekkor kell megküldeni a 

Hivatalnak

Drogambulancia fogadóóra Digitális témahét fogadóóra, szülői értekezlet Digitális Témahét Vezetői megbeszélés 8:30

2021.03.25 Digitális Témahét Digitális témahét 14.00 szülői értekezlet Digitális Témahét

2021.03.26

Digitális Témahét/ A Hivatal elektronikus 

formában megküldi a középfokú iskoláknak 

a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé 

sorrendben

Digitális témahét GINOP 6.2.3. PÁLYAVÁLASZTÁS, 

PÁLYAORIENTÁCIÓS FÓRUM

Digitális Témahét Nevelési értekezlet

OH megküldi a jelentkezettek listáját

2021.03.27

2021.03.28

2021.03.29 Vezetőségi értekezlet

2021.03.30

Gyakorlati helyek befogadó 

nyilatkozatának leadási határideje

Intézményi továbbképzési terv elkészítése Vezetői megbeszélés 8:30

2021.03.31
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Drogambulancia fogadóóra Diáknap

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap szünet előtti utolsó tanítási nap/ÖTÖK 

találkozója

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Szülői értekezlet (végzős osztályok) NASZI-NAP

2021.04.01 tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet Tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet

2021.04.02

2021.04.03

2021.04.04

2021.04.05

2021.04.06

tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet, Rendészek és informatikusok 

nemzetközi mun-kakörnyezetben az Eötvösből 

Erasmus+ szak-mai gyakorlat Milánó (március 6-19.)

tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet Tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet tavaszi szünet

2021.04.07 tavaszi szünet utáni első tanítási nap Vezetőségi értekezlet Tavaszi szünet utáni első tanítási nap szünet utáni első tanítási nap Tavaszi szünet utáni első tanítási nap Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2021.04.08 Biola termékbemutató (Lamping) Fogadó óra, Értekezlet

2021.04.09

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok 

alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját

ILCSI konferencia (Budapest) A költészet napja A költészet napja Pályaválasztási Nap; Szakmák Éjszakája (?) A Hivatal a módosító tanulói adatlapok 

alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját

OH megküldi a jelentkezettek végleges 

listáját

2021.04.10
Szakmai kirándulás /Turisztika-vendéglátás ágazat/

2021.04.11

2021.04.12
Vezetőségi értekezlet Év végi osztályozó vizsga végzősöknek kezdőnap Költészet napja Vezetői megbeszélés 8:30

2021.04.13
15.40 Munkaértekezlet ; Évi rendes 

diákközgyűlés

Kollégiumi sportnap 

2021.04.14

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes 

felvételi rangsort - a Hivatal által 

meghatározott módon - megküldi a 

Hivatalnak

Drogambulancia fogadóóra Oktatói testületi értekezlet

Ideiglenes felvételi rangsor

Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak munkaértekezlet; szóbeli érettségi és 

OKJ-vizsgatételek leadása; 10. és 11. 

évfolyamosok jelentkezése emelt 

szintű felkészítőre

A felvételi rangsor elküldése az OH-nak Oktatói munkaértekezlet 14.30

2021.04.15

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítésének 

és dokumentálásának ellenőrzése 

(munkaterv szerint)

2021.04.16

Megemlékezés a Holocaust áldozatairól, Szakmák 

Éjszakája

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól megemlékezés a Holocaust 

áldozatairól magyar nyelv és irodalom 

órákon

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól Iskolai megemlékezés a Holokauszt áldozatairól A holokauszt áldozatainak emléknapja - 

megemlékezés osztályfőnöki órákon

Osztályszintű megemlékezés - 

Holokauszt áldozatainak emléknapja

2021.04.17

2021.04.18

2021.04.19 Vezetőségi értekezlet Fenntarthatósági témahét április 19-23. Fenntarthatósági Témahét kezdete Fenntarthatósági Témahét Fenntarthatósági Témahét Fenntarthatósági témahét

2021.04.20
Fenntarthatósági Témahét 2021. április 

19–23. között

Nevelési értekezlet Fenntarthatósági Témahét Kirándulás a Krisna-völgybe 

2021.04.21 Drogambulancia fogadóóra Munkaközösségek értekezletei Fenntarthatósági Témahét

2021.04.22
Év végi osztályozó vizsga végzősöknek zárónap Fenntarthatósági Témahét

2021.04.23

Fenntarthatósági Témahét/ A Hivatal 

kialakítja a végeredményt az igazgatói 

döntések és tanulói adatlapok egyeztetése 

alapján, és elküldi azt a középfokú 

iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék)

Fenntarthatósági Témahét utolsó napja egyeztetett felvételi jegyzék 

beérkezése a Hivatalból

DÖK ülés, aktuális feladatok, végzős évf. 

osztályozó értekezlete, NETFIT lezárása

Fenntarthatósági Témahét; Egyeztetett 

felvételi jegyzék érkezik a Felvételi 

Központtól

Az OH megküldi az egyeztetett felvételi 

jegyzéket

2021.04.24

2021.04.25

2021.04.26
Vezetőségi értekezlet Erasmus+ „TAB” zárótalálkozó, Törökország GINOP 6.2.3. PÁLYAVÁLASZTÁS, 

PÁLYAORIENTÁCIÓS FÓRUM

Osztályozó értekezletek (12-13. évf.) Végzős kollégista tanulók búcsúztatása 

2021.04.27
Végzős osztályok osztályozó értekezlete Vezetői megbeszélés 8:30

2021.04.28

Drogambulancia fogadóóra Oktatói testületi értekezlet – osztályozó ért. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata

ballagási próba; 12. és 13. 

évfolyamosok osztályozó 

konferenciája

Évzáró osztályozóértekezlet (végzős) Osztályozó értekezlet 12.30

2021.04.29

Évzáró osztályozó értekezlet ( végzős ), Végzősök 

utolsó tanítási napja

12. és 13. évfolyamosok utolsó 

tanítási napja, bolond ballagás, 

hirdetés 1-3. órában

Diáknap - Gépkarnevál Írásbeli, szóbeli, szakmai gyakorlati vizsgák, 

megszervezésének kezdete minden 

szakmacsoportban

Bolondballagás

2021.04.30

Végzősök utolsó tanítási napja / A felvételt 

hirdető középfokú iskolák megküldik a 

felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak

Ballagás 10:00 befejező évfolyamon az utolsó tanítási nap / 

Ballagás 14:00 

Felvételi értesítés a 8. évfolyamosoknak

Tanulók értesítése a felvételről/elutasításról, 

Ballagás

ballagás; határozatok megküldése a 

felvételről vagy elutasításról (8. 

évfolyamosok)

Ballagás A középiskola utolsó, befejező évfolyamán az 

utolsó tanítási nap, ballagás

Végzősök utolsó tanítási napja / A felvételt 

hirdető középfokú iskolák megküldik a 

felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak; BALLAGÁS

Felvételi értesítések kiküldésének határideje Ballagás 13.00

2021.05.01
A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe

Ballagás

A munka ünnepe A munka ünnepe

2021.05.02

2021.05.03

Érettségi vizsga: Emelt szintű magyar nyelv 

és irodalom/ középszintű magyar nyelv és 

irodalom, magyar nyelv mint idegen nyelv

Vezetőségi értekezlet Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák 2021. május 3 - 

június 15.

Magyar írásbeli érettségi vizsga – igazgatói szünet

Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák első napja, Érettségi 

szünet -magyar érettségi, Tanulók értesítése az 

osztályozóvizsgákról május 7-ig.

magyar érettségi Érettségi - Kisérettségi Érettségi vizsgák Tanítás nélküli munkanap - Érettségi 

szünet

8.00 Magyar nyelv és irodalom (k+e)

Írásbeli érettségi: Magyar nyelv és irodalom

2021.05.04

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

matematika

Matematika írásbeli érettségi vizsga – igazgatói 

szünet

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű matematika matematika érettségi Érettségi - Kisérettségi Érettségi vizsgák Tanítás nélküli munkanap - Érettségi 

szünet

8.00 Matematika (k+e)

Írásbeli érettségi: Matematika Vezetői megbeszélés 8:30

2021.05.05

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

történelem

Drogambulancia fogadóóra Történelem írásbeli érettségi vizsga – igazgatói 

szünet

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű történelem történelem érettségi Érettségi - Kisérettségi Érettségi vizsgák, GINOP 6.2.3. 

DROGPREVENCIÓS RENDEZVÉNY

Tanítás nélküli munkanap - Érettségi 

szünet

8.00 Történelem (k+e)

Írásbeli érettségi: Történelem

2021.05.06
Érettségi vizsga: Emelt és középszintű angol 

nyelv

Angol nyelv írásbeli érettségi vizsga Érettségi vizsga: Emelt és középszintű angol nyelv angol érettségi Érettségi Érettségi vizsgák 8.00 Angol nyelv (k+e) Írásbeli érettségi: Angol nyelv

2021.05.07
Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

német nyelv

Német nyelv írásbeli érettségi vizsga Érettségi vizsga: Emelt és középszintű német nyelv német érettségi Érettségi Érettségi vizsgák 8.00 Német nyelv (k+e) Szülői értekezlet (7-11. évfolyam)

Írásbeli érettségi: Német nyelv

2021.05.08

2021.05.09

2021.05.10

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

nemzetiségi nyelv és irodalom/ Rendkívüli 

felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 

felvételi eljárás keretében a felvehető 

létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek 

fel/ A középfokú iskola igazgatója rendkívüli 

felvételi eljárást írhat ki

Vezetőségi értekezlet A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése május 14-

ig

Érettségi vizsgák, szakmai vizsgák Gyakorló mentőápoló írásbeli vizsga Rendkívüli felvételi eljárás kezdőnapja Vezetői megbeszélés 8:30

2021.05.11

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

kémia, földrajz/ Rendkívüli felvételi eljárást 

kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb tanulót vettek fel/ A középfokú 

iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást 

írhat ki

Írásbeli érettségi vizsgák Érettségi vizsga: Emelt és középszintű kémia, földrajz rendkívüli felvételi eljárás kezdete; 

földrajz, OKJ írásbeli

Érettségi vizsgák, szakmai vizsgák 8.00 Kémia (k+e)

14.00 Földrajz (k+e)

Pénzügyi-számviteli ügyintéző írásbeli 

szakmai vizsga

Informatikai rendszerüzemeltető írásbeli 

szakmai vizsga

Fenntarthatósági Témahét      Vezetői 

megbeszélés (kedd) 8:30

Húsvét

Fenntarthatósági Témahét

Húsvét Húsvét

Digitális témahét

Fenntarthatósági témahét

Húsvét Húsvét Húsvét HúsvétHúsvét Húsvét Húsvét; NETFIT mérés befejezése HúsvétHúsvét



2021.05.12

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

ágazgati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton 

belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak/ 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha 

az általános felvételi eljárás keretében a 

felvehető létszám 90%-ánál kevesebb 

tanulót vettek fel/ A középfokú iskola 

igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat 

ki

Drogambulancia fogadóóra Ágazati szakmai és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgák 

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű ágazgati 

szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai (közép, emelt) 

érettségi

Érettségi Érettségi vizsgák, szakmai vizsgák 8.00 Ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció szakmai 

vizsgatárgyak (k+e)

Írásbeli érettségi: Ágazati szakmai 

vizsgatárgy

Oktatói munkaértekezlet 14.30

2021.05.13

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

biológia/ Emelt szintű társadalomismeret/ 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha 

az általános felvételi eljárás keretében a 

felvehető létszám 90%-ánál kevesebb 

tanulót vettek fel/ A középfokú iskola 

igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat 

ki

Írásbeli szakmai vizsgák, írásbeli érettségi vizsgák, 

igazgatói szünet

Értekezlet biológia, OKJ írásbeli Érettségi vizsgák, szakmai vizsgák 8.00 Biológia (k+e); 

Gépgyártástechnológiai technikus írásbeli 

szakmai vizsga

Tavaszi írásbeli szakmai vizsga - Ipari 

gépész

2021.05.14

Érettségi vizsga: Középszintű informatika/ 

Emelt szintű ének-zene, belügyi rendészeti 

ismeretek/ Középszintű ének-zene, 

művészettörténet, belügyi rendészeti 

ismeretek/ Rendkívüli felvételi eljárást kell 

tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb tanulót vettek fel/ A középfokú 

iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást 

írhat ki

Írásbeli érettségi vizsgák Szünet- szakmai írásbeli vizsga informatika közép, OKJ írásbeli Érettségi vizsgák, szakmai vizsgák 8.00 Informatika (k)

14.00 Ének-zene (k+e)

Tavaszi írásbeli szakmai vizsga - 

Vendéglátóipari szakképesítések

2021.05.15

2021.05.16

2021.05.17

Érettségi vizsga: Emelt szintű informatika/ 

Emelt és középszintű latin nyelv, héber 

nyelv/ Rendkívüli felvételi eljárást kell 

tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb tanulót vettek fel/ A középfokú 

iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást 

írhat ki

Vezetőségi értekezlet Írásbeli érettségi vizsgák informatika emelt 8.00 Informatika emelt

2021.05.18

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű fizika, 

vizuális kultúra/ Rendkívüli felvételi eljárást 

kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb tanulót vettek fel/ A középfokú 

iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást 

írhat ki

Írásbeli érettségi vizsgák GINOP 6.2.3. SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSE 08.00 Fizika (k+e)

14.00 Vizuális kultúra (k+e)

Vezetői megbeszélés 8:30

2021.05.19

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

francia nyelv/ Középszintű filozófia/ 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha 

az általános felvételi eljárás keretében a 

felvehető létszám 90%-ánál kevesebb 

tanulót vettek fel/ A középfokú iskola 

igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat 

ki

Drogambulancia fogadóóra Írásbeli érettségi vizsgák 8.00 Francia nyelv (k+e)

Ápoló írásbeli szakmai vizsga; Rendkívüli 

felvételi eljárást kell tartani 2020.05.19-21-

ig, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb tanulót vettek fel.

Idegen nyelvi mérés a nyolcadik osztályban

Idegen nyelvi mérés (8. gimnázium)

2021.05.20

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű 

spanyol nyelv/ Középszintű 

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma/ 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha 

az általános felvételi eljárás keretében a 

felvehető létszám 90%-ánál kevesebb 

tanulót vettek fel/ A középfokú iskola 

igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat 

ki

Írásbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű érettségire felkészítő csoportba 

jelentkezés határideje

Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák zárónapja

2021.05.21

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű orosz 

nyelv, egyéb, más vizsganapon nem 

szereplő nyelvek/ Emelt szintű gazdasági 

ismeretek, katonai alapismeretek/ 

Középszintű katonai alapismeretek, 

természettudomány, pszichológia/ 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha 

az általános felvételi eljárás keretében a 

felvehető létszám 90%-ánál kevesebb 

tanulót vettek fel/ A középfokú iskola 

igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat 

ki/ A 2021. május 21-ig megtartott 

rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi 

kérelmekről

Írásbeli érettségi vizsgák Nevelési értekezlet A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli 

felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója 

dönt a felvételi kérelmekről.

A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli 

felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről

2021.05.22

2021.05.23

2021.05.24

2021.05.25

Érettségi vizsga: Emelt és középszintű olasz 

nyelv/ A középfokú iskola igazgatója 

rendkívüli felvételi eljárást írhat ki

Oktatói testületi értekezlet Év végi osztályozó vizsga kezdete Vezetői megbeszélés 8:30

2021.05.26

Országos mérés, értékelés/ A középfokú 

iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást 

írhat ki

Kompetenciamérés a 10. évfolyamon Országos Kompetenciamérés kompetenciamérés Országos kompetenciamérés Országos kompetenciamérés Országos kompetenciamérés a 8. és 10. 

évfolyam 

Országos kompetenciamérés Országos kompetenciamérés

2021.05.27
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli 

felvételi eljárást írhat ki

NETFIT eredményeinek feltöltése

2021.05.28

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli 

felvételi eljárást írhat ki/ Selejtezési 

javaslatok elkészítése(munkaterv szerint)

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálati eredményeinek közzététele

DÖK ülés, aktuális feladatok, Utolsó tanítási nap 

a Szakképzési Hídprogram rész 

szakképesítéseinél

NETFIT eredmények feltöltésének 

határideje

Netfit mérés eredményeinek feltöltése

2021.05.29

2021.05.30

2021.05.31

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli 

felvételi eljárást írhat ki

Utolsó tanítási nap Hídprogram szakmai 

vizsga előtt álló osztályban

Szabadtéri főzőverseny GINOP 6.2.3. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY: 

DUÁLIS SZAKKÉPZÉS ERŐSÍTÉSE AZ 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

Szakképzési Hídprogram utolsó tanítási 

napja

2021.06.01

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott 

jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál

írásbeli érettségi dolgozatok 

megtekintése

Munkaközösségek értekezletei Pedagógusnap A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott 

jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál

Vezetői megbeszélés 8:30

2021.06.02 Drogambulancia fogadóóra Oktatói munkaértekezlet 14.30

2021.06.03

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák kezdete Június 3–10.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

2021.06.04

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról

Nemzeti Összetartozás Napja A Nemzeti Összetartozás emléknapja, Pedagógus 

nap

Nemzeti Összetartozás Napja A nemzeti összetartozás napja - 

megemlékezés osztályfőnöki órákon

Osztályszintű megemlékezés - Nemzeti 

összetartozás napja

2021.06.05 Nemzeti Összetartozás Napja, megemlékezés

2021.06.06

2021.06.07 Vezetőségi értekezlet Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Osztályozóvizsgák Kampány hét Osztályozó értekezletek Pedagógus kirándulás

2021.06.08 Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák szóbeli OKJ-vizssgák Osztályozóvizsgák Kampány hét Osztályozó értekezletek Vezetői megbeszélés 8:30

2021.06.09 Drogambulancia fogadóóra Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Osztályozóvizsgák Kampány hét Osztályozó értekezletek

2021.06.10

Oktatói testületi értekezlet – osztályozó ért.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Év végi osztályozó vizsga utolsó napja, Tavaszi emelt 

szintű szóbeli érettségi vizsgák utolsó napja

osztályozó konferencia 9-11. 

évfolyamon

Osztályozóvizsgák osztályozó értekezlet Kampány hét; A szakmai vizsgaidőszak 

vége

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Pünkösd PünkösdPünkösd Pünkösd Pünkösd Pünkösd PünkösdPünkösd Pünkösd Pünkösd Pünkösd Pünkösd



2021.06.11

Évzáró osztályozó értekezlet Osztályozóvizsgák Iskolaőri együttműködés értékelése, Diáknap, Tanítás nélküli munkanap – DÖK 

Kampánynap; 14.30 Év végi osztályozó 

értekezlet; Idegen nyelvi mérés adatainak 

elküldése a Hivatal részére,

Eredmények közzététele a honlapon

Osztályozó értekezlet 12.30

2021.06.12

2021.06.13

2021.06.14

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Vezetőségi értekezlet Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

kezdete; Diáknap, egészségnap

Sportnap; szsóbeli érettségik Évzáró osztályozóértekezlet Sportnap Június 14–25.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Vezetői megbeszélés 8:30

2021.06.15

Utolsó tanítási nap/ Középszintű szóbeli 

érettségi vizsgák/ Tanulói létszámadat 

jelentése osztályonkénti, 

szakmánkénti/ágazati bontásban első félév 

utolsó napján és az utolsó tanítási napon 

(munkaterv szerint)

Utolsó tanítási nap Utolsó tanítási nap Utolsó tanítási nap

Sport- és egészségnap, projektnap

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Utolsó tanítási nap, Ágazati alapvizsga kezdete Sportnap, utolsó tanítási nap; szóbeli 

érettségik

Utolsó tanítási nap Oktatói testületi Nap Utolsó tanítási nap, A tanév utolsó tanítási napja

Bizonyítványok. Nyári gyakorlat megszervezése, 

tanulók kihelyezése.

Utolsó tanítási nap Utolsó tanítási nap

Tanévzáró ünnepély

Utolsó tanítási nap Utolsó tanítási nap

2021.06.16
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Ágazati alapvizsga kezdete 1/9. évfolyam

szóbeli OKJ-vizssgák; szóbeli érettségik Ágazati alapvizsgák kezdete. Szóbeli érettségi 

vizsgák.

Összefüggő szakmai gyakorlat első napja

2021.06.17
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák szóbeli OKJ-vizssgák; szóbeli érettségik

2021.06.18

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Tanévzáró ünnepély 17:00

Tanévzáró ünnepély szóbeli OKJ-vizsgák; évzáró, 

bizonyítványosztás; szóbeli érettségik

8.00 Tanévzáró ünnepély Tanévzáró, bizonyítványosztás 8.00

2021.06.19

2021.06.20

2021.06.21
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Vezetőségi értekezlet Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Az adminisztrációs feladatok határideje, Beiratkozás 

első napja

szóbeli érettségik Tanévzáró, Értékelő értekezlet, Beiratkozás Munkaközösségi beszámolók leadási 

határideje

Beiratkozás 8.00-14.00

2021.06.22

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák/ 

Beiratkozás a középfokú iskolákba/ Tanév 

végi adatszolgáltatás (munkaterv szerint)

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára

szóbeli érettségik Beiratkozás Beiratkozás Beiratkozás a középfokú iskolákba Szóbeli érettségi

2021.06.23

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára

szóbeli érettségik; 8. évfolyamosok 

beiratkozása

Beiratkozás Beiratkozás a 7. és a 9. évfolyamra Szóbeli érettségi

2021.06.24

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára

szóbeli érettségik Beiratkozás

2021.06.25
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák utolsó 

napja, Biratkozás utolsó napja

szóbeli érettségik

2021.06.26

2021.06.27

2021.06.28 Vezetőségi értekezlet Tanévzáró értekezlet Tanévzáró értekezlet 8.00

2021.06.29 tantestületi záró értekezlet

2021.06.30

Lemorzsolódás megelőzését támogató 

informatikai rendszer adatainak feltöltése 

(munkaterv szerint)

Ágazati alapvizsga vége, Évzáró értékelő értekezlet Év végi beszámolók elkészítése

2021.07.01 Yamuna Kft látogatás (Kaposvár

2021.07.02
Oktató testületi értekezlet - tanévzáró értekezlet év végi tantestületi értekezlet Tanévzáró értekezlet

2021.07.03

2021.07.04

2021.07.05
oktatók nyári szabadságának első 

napja

2021.07.06

2021.07.07

2021.07.08

2021.07.09

2021.07.10

2021.07.11

2021.07.12

2021.07.13

2021.07.14

2021.07.15

2021.07.16

2021.07.17

2021.07.18

2021.07.19

2021.07.20

2021.07.21

2021.07.22

2021.07.23

2021.07.24

2021.07.25

2021.07.26

2021.07.27

2021.07.28

2021.07.29

2021.07.30

2021.07.31

2021.08.01

2021.08.02

2021.08.03

2021.08.04

2021.08.05

2021.08.06

2021.08.07

2021.08.08

2021.08.09

2021.08.10

2021.08.11

2021.08.12

2021.08.13

2021.08.14

2021.08.15

2021.08.16

2021.08.17 Alakuló értekezlet 09:00

2021.08.18 Javító- és osztályozó vizsgák 08:00

2021.08.19
oktatók nyári szabadságának utolsó 

napja

2021.08.20 Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep

2021.08.21

2021.08.22

2021.08.23
Ágazati alapvizsga (sikeres javítóvizsga esetén – 9. 

évfolyam)

alakuló értekezlet Alakulóértekezlet Alakuló értekezlet 9.00

2021.08.24
Ágazati alapvizsga (sikeres javítóvizsga esetén – 9. 

évfolyam)

javító vizsga Javítóvizsgák Javítóvizsgák

2021.08.25 javító vizsga Javítóvizsgák Javítóvizsgák

2021.08.26 munkaközösségi értekezletek

2021.08.27 munkaközösségi értekezletek

2021.08.28

2021.08.29

2021.08.30 Évnyitó értekezlet

2021.08.31 Tanévnyitó értekezlet 09:00 kibővített vezetőségi értekezlet Tanévnyitó értekezlet 8.00

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák/ 

Beiratkozás a középfokú iskolákba

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák


