A 2020/2021. tanév rendje, eseményei
Szeptember
1. (hétfő)
1. tanítási nap, tanévnyitó ünnepély
3. (csütörtök)
Szülői értekezlet
22-24.
Középiskolák 30. Börzéje, Újpest
25. (péntek)
Tanítás nélküli munkanap 1. osztálykirándulás
Szeptember 14–18. között GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-0001 sz. országos kompetenciamérés
Október
6. (kedd)
Megemlékezés az aradi vértanúkról
22. (csütörtök) Október 23-i megemlékezés az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Ünnep – munkaszüneti nap ŐSZI SZÜNET
23. (péntek)
ŐSZI SZÜNET – október 23-tól november 1-ig
Október 16-30. között – közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák (a kijelölt iskolákban)
November
2. (hétfő)

Az őszi szünet utáni első tanítási nap
November 2–15. 9. évfolyamosok bemutatkozó értekezletei
5. (csütörtök)
Nyílt nap a 8. osztályosok részére
10. (kedd)
Nyílt nap a 8. osztályosok részére
11. (szerda)
Megemlékezés Katona József születésének évfordulójáról
November 12-16. között – emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák (a kijelölt iskolákban)
13. (péntek)
Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről
18. (szerda)
Nyílt nap a 8. osztályosok részére
19. (csütörtök)
Fogadóóra
November 23-27. között – középszintű szóbeli érettségi vizsgák (a kijelölt iskolákban)
December
12. (szombat)
Munkanap-áthelyezés: december 24. hétfő ledolgozása 2. tanítás nélküli munkanap
18. (péntek)
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
24. (hétfő)
Pihenőnap
31. (hétfő)
Pihenőnap
TÉLI SZÜNET – december 21-től január 3-ig
Január
4. (hétfő)
A téli szünet utáni első tanítási nap
Január 11. és április 23. között – a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
21.-22.
Osztályozókonferenciák
21. (csütörtök)
A Magyar Kultúra Napja - megemlékezés
22. (péntek)
Az I. félév utolsó tanítási napja
25. (hétfő)
Félévi nevelőtestületi értekezlet
29. (péntek)
A tanulók, szülők értesítése az I. félévben elért tanulmányi eredményekről
Február
2. (kedd)
Szülői értekezlet 17:00
12. (péntek)
Szalagavató
15. (hétfő)
Érettségire, előrehozott érettségire, szakmai vizsgára, jelentkezés határideje
18. (csütörtök) Pályaorientációs nap 3. Tanítás nélküli munkanap
23. (kedd)
A kommunizmus áldozatainak emléknapja - megemlékezés
24. (szerda)
DÖK-közgyűlés
25. (csütörtök)
Ismerkedő, tájékozódó jellegű beszélgetés a leendő 9. évfolyamosokkal
Március
3. (szerda)
Ismerkedő, tájékozódó jellegű beszélgetés a leendő 9. évfolyamosokkal
9. (kedd)
Ismerkedő, tájékozódó jellegű beszélgetés a leendő 9. évfolyamosokkal
12. (péntek)
Március 15-i megemlékezés
15. (hétfő)
Ünnep – munkaszüneti nap
22-26.
Digitális témahét
25. (csütörtök)
Fogadóóra
30. (kedd)
12. évfolyamosok próba érettségi vizsgája matematikából (írásbeli)
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31. (szerda)
Április

Katona Nap (DÖK) – 4. Tanítás nélküli munkanap a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

TAVASZI SZÜNET – április 1-től április 6-ig
7-9.
12. évfolyamosok próba érettségi vizsgái – matematika, magyar nyelv és irodalom
7. (szerda)
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
12. (hétfő)
Költészet napja – megemlékezés
16. (péntek)
A holokauszt áldozatainak emléknapja - megemlékezés
19-23.
Fenntarthatósági témahét
27. (kedd)
Osztályozókonferenciák- végzős szakképzős osztályok
28. (szerda)
Osztályozókonferenciák – 12. évfolyam
30. (péntek)
A végzős osztályok utolsó tanítási napja - Ballagás – 5. tanítás nélküli munkanap
Május
Május 1 - június 15. között – szakmai vizsga, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív és szóbeli
vizsgatevékenység
3-25.
Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák
10. (hétfő)
Ágazati próbavizsga a 11. évfolyamon
17. (hétfő)
9. évfolyamosok matematikai éves vizsgája
18. (kedd)
10. évfolyamosok matematikai éves vizsgája
19. (szerda)
11. évfolyamosok matematikai éves vizsgája
24 (hétfő)
Pünkösd – munkaszüneti nap
26. (szerda)
Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamosok részére
Június
3-10.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
9. (szerda)
Osztályzatok lezárása
10-11.
Osztályozókonferenciák 9-11. évfolyam, 1/13 évfolyam
14-25.
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
14. (hétfő)
Tanítás nélküli munkanap 6.
15. (kedd)
Utolsó tanítási nap Tanítás nélküli munkanap 7.

