A 2012/2013. tanév rendje, eseményei a nappali tagozaton
Szeptember
09.03. (hétfő)

Tanítási év első tanítási napja
Tanévnyitó ünnepély

09.06. (csütörtök)

Szülői értekezlet

09.21. (péntek)

Tanulók jelentkezésének határideje az OKTV-re

Október
10.05. (péntek)

Megemlékezés az Aradi vértanúkról

10.09-10. (kedd-szerda)

A 9. évfolyam bemutatkozó értekezletei

10.12-29.

Október-novemberi emelt, illetve középszintű írásbeli érettségi vizsgák

10.19. (péntek)

Október 23-i megemlékezés

10.22. (hétfő)

Pihenőnap

10.23. (kedd)

Nemzeti ünnep

10.27. (szombat)

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap - Tanítás nélküli munkanap
(Pihenőnap 10.22.)

10.29-11.04.

Őszi szünet

November
11.01. (csütörtök)

Munkaszüneti nap

11.02. (péntek)

Pihenőnap

11.05. (hétfő)

Őszi szünet utáni első tanítási nap „B” hét

11.07-13.

Október-novemberi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

11.09. (péntek)

Megemlékezés Katona József születésének évfordulójáról

11.10. (szombat)

Tanítás nélküli munkanap - (Pihenőnap 11.02.)

11.12. (hétfő)

Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről

11.17. (szombat)

Országos gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő verseny

11.20. (kedd)

Nevelési értekezlet
Fogadóóra

11.22-30.

Október-novemberi középszintű szóbeli érettségi vizsgák

December
12.14. (péntek)

Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről

12.15. (szombat)

Tanítás nélküli munkanap - (Pihenőnap 12.24.)

12.21. (péntek)

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Karácsonyi ünnepségek

12.24. (hétfő)

Pihenőnap

12.27-01.02.

Téli szünet

Január
01.03. (csütörtök)

A téli szünet utáni első tanítási nap „A” hét

01.04. (péntek)

Szalagavató

01.07-09. (hétfő-szerda)

Különbözeti, osztályozóvizsgák

01.09. (szerda)

A 12. évfolyamok bemutató értekezletei és osztályozóértekezletei.
Félévi osztályzatok lezárása

01.10. (csütörtök)

Osztályozóértekezletek a 9-11. évfolyamon

01.11. (péntek)

Első félév utolsó tanítási napja

01.14. (hétfő)

Második félév első tanítási napja „A” hét

01.21. (hétfő)

Félévi nevelőtestületi értekezlet
Szülői értekezlet

01.22. (kedd)

Magyar Kultúra Napja megemlékezés

Február
02.15. (péntek)

A május-júniusi érettségi vizsgákra, felsőfokú továbbtanulásra való
jelentkezés határnapja

02.19. (kedd)

Diákközgyűlés

02.23. (szombat)

Országos gépíró-, gyorsíró- és szövegszerkesztő bajnokság

02.25. (hétfő)

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (osztályszintű)

02.28. (csütörtök)

Nevelési értekezlet

Március
03.14. (csütörtök)

Március 15-i megemlékezés

03.15. (péntek)

Nemzeti Ünnep

03.22. (péntek)

Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről

03.26. (kedd)

Katona nap

03.27. (szerda)

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

03.28-04.02.

Tavaszi szünet

Április
04.03. (szerda)

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap „A” hét

04.03-05. (szerda-péntek)

Próbaérettségi a 12. évfolyamon magyar nyelv és irodalomból, matematikából
Kisérettségi vizsga a 11. évfolyamon történelemből, idegen nyelvből

04.11. (csütörtök)

Fogadóóra végzősöknek

04.15-17. (hétfő-szerda)

Különbözeti-, osztályozóvizsgák a végzős osztályokban

04.16. (kedd)

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

04.26. (péntek)

Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről a 9-11 évfolyamokon

04.30. (kedd)

Osztályzatok lezárása a végzős évfolyamokon

04. hó vége

Országos tanulói gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztői verseny

Május
05.01. (szerda)
05.02. (csütörtök)
05.03. (péntek)

Munka ünnepe
Végzős évfolyamok utolsó tanítási napja - végzősök búcsúzása
Osztályozóértekezletek a végzős évfolyamokon
Ballagás - Estis ballagás
A 9-11. évfolyamon tanítás

05.03-27.

Emelt illetve középszintű írásbeli érettségi vizsgák

05.06-07. (hétfő-kedd)

Érettségi szünet - Tanítás nélküli munkanap

05.09. (csütörtök)

Fogadóóra a 9-11. évfolyamon

05.10. (péntek)

A 9. évfolyamon a 2. idegen nyelvre történő jelentkezés.
A 10.évfolyamon - emelt szintű érettségire felkészítő - tantárgyra történő
jelentkezés.
A 10. évfolyamon – középszintű érettségire felkészítő- a kötelezően
választható többletórákat igénylő tantárgyra történő jelentkezés.
A 11. évfolyamon - emelt szintű érettségire felkészítő - tantárgyra történő
jelentkezés.

05.20. (hétfő)

Pünkösd hétfő

05.29. (szerda)

Kompetenciamérés - 10. évfolyam olvasási-szövegértési és matematikai
alapkészségek fejlődésének mérése

05.30. (csütörtök)

A kihívás napja

05.31. (péntek)

Pedagógusnap

Június
06.03-05. (hétfő-szerda)

Különbözeti és osztályozóvizsgák az alsóbb évfolyamokon

06.06-13.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

06.17-28.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

06.12. (szerda)

A jegyek lezárása

06.13. (csütörtök)

Osztályozóértekezletek

06.14. (péntek)

Tanítási év utolsó tanítási napja

06.20. (csütörtök)
06.24. (hétfő)

Bizonyítványosztás
„0”-os szülői értekezlet

Augusztus
08.26-28. (hétfő-szerda)

Javító-, osztályozó-, pótlóvizsgák

08.25-29.
(vasárnap-csütörtök
08.29-31.
(csütörtök-szombat)

DÖK tábor
Gólyatábor

Budapest, 2012. augusztus 29.
Dr. Solymosiné Vatai Emília
igazgató

