
2022 

IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS 

SZEPTEMBER 

01. csütörtök Tanévnyitó, első tanítási nap 
 

igazgató 

13. kedd Szülői értekezlet 7. A, 9. B osztályfőnöke 
 

17. szombat Bátai zarándoklat igazgató, hitoktatók 

28. szerda Bemeneti mérés 10. évfolyam igazgatóhelyettes 
 

29. csütörtök Bemeneti mérés 10. évfolyam igazgatóhelyettes 
 

30. péntek Gólyaavató 
A Zene világnapja 

DÖK, 12. A, B osztályfőnöke 

OKTÓBER 

06. csütörtök Megemlékezés az aradi vértanúkról 
 

osztályfőnökök, DÖK, humán 
munkaközösség 

07. péntek Nyílt nap igazgató, igazgatóhelyettes 
 

08. szombat Nyílt nap igazgató, igazgatóhelyettes 
 

12. kedd Bemeneti mérés 8. o.  

13. szerda Bemeneti mérés 8. o.  

14. péntek Nyílt nap igazgató, igazgatóhelyettes 
 

15. szombat Pályaorientációs nap  igazgató, munkaközösség-
vezetők 

18. kedd Szülői értekezlet osztályfőnökök 
 

21. péntek 6. óra Iskolai megemlékezés (okt. 23.) 
 

színjátszókör vezetője 

26. szerda  Jutalomkirándulás Hegedüs Gábor 
 

31-ig Az ált. isk. értesítése az ott végzett tanulóink 
gimnáziumi eredményeiről 

igazgatóhelyettes 

NOVEMBER 

07. hétfő Történelem OKTV 
 

igazgatóhelyettes, 
szaktanárok 

08. kedd Földrajz OKTV 
 

igazgatóhelyettes, 
szaktanárok 

10. csütörtök Fizika OKTV 
 

igazgatóhelyettes, 
szaktanárok 

14. hétfő Német nyelv OKTV 
 

igazgatóhelyettes, 
szaktanárok 

15. kedd 
                         17 óra 

Matematika OKTV 
Fogadóóra 

igazgatóhelyettes, 
szaktanárok 

16. szerda Magyar irodalom igazgatóhelyettes, 
szaktanárok 

17. csütörtök Biológia OKTV igazgatóhelyettes, szaktanár 



 

18. péntek 
 
 
                          18 óra 

Továbbképzés a pedagógusok részére a Pécsi 
Egyházmegye szervezésében (Tanítás nélküli 
munkanap) 
Szalagtűző ünnepség és bál 

 
 
 
igazgató, igazgatóhelyettes 

22. kedd Magyar nyelv igazgatóhelyettes, 
szaktanárok 

23. szerda Informatika OKTV 
 

igazgatóhelyettes, szaktanár 

24. csütörtök Angol nyelv OKTV 
 

igazgatóhelyettes, 
szaktanárok 

26. szombat Nyílt nap – tájékoztató 
 

igazgató, igazgatóhelyettes 

28. hétfő Adventi gyertyagyújtás 
 

osztályfőnökök, hitoktatók 

DECEMBER 

02. péntek A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi 
vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát 
szervező intézménybe. 

igazgató, igazgatóhelyettes 

05. hétfő Adventi gyertyagyújtás 
 

osztályfőnökök, hitoktatók 

09. péntek A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók szüleinek 
tájékoztatása (Mozanapló, levél)  

igazgató, osztályfőnökök 

12. hétfő Adventi gyertyagyújtás 
 

osztályfőnökök, hitoktatók 
 

19. hétfő Adventi gyertyagyújtás 
 

 

21. szerda Karácsonyi projekt, karácsony előtti lelki nap,  
ajándékozás 

DÖK segítő tanár, 
osztályfőnökök 

22 – től január 06-ig Téli szünet  
 

 

2023 

Január 

20. péntek 14 óra Félévi osztályozó értekezlet 
 

igazgató, osztályfőnökök 

21. szombat 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák – középfokú 
felvételi eljárásban 

igazgató, igazgatóhelyettes 

23 – 27. között A félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 

FEBRUÁR 

03. péntek 14 óra  Nevelőtestületi értekezlet 
 

igazgató 

07. kedd 17 óra Szülői értekezlet és fogadóóra 
 

nevelőtestület 

10. péntek A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a 
tanulókat. 

igazgató, igazgatóhelyettes 

25. csütörtök Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól  
 

humán munkaközösség 
vezetője 

MÁRCIUS 



14. kedd 6. óra Megemlékezés 1848. március 15-ről 
 

igazgató, színjátszókör 
vezetője 

ÁPRILIS 

14. péntek Megemlékezés a holocaust áldozatairól 
 

humán munkaközösség 
vezetője 

06-11-ig Tavaszi szünet 
 

 

18. kedd Fogadóóra szaktanárok 
 

MÁJUS 

03.  szerda A 12. A, B osztályozó értekezlete igazgató, igazgatóhelyettes 
 

06. szombat  Ballagási ünnepség igazgató, igazgatóhelyettes 
 

08. hétfő Tanítás nélküli munkanap (tanulmányi kirándulás) 
 

igazgató, osztályfőnökök 

10. szerda Rendhagyó órák igazgató, osztályfőnökök, 
munkaközösség-vezetők 

 08-26-ig Középszintű és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák igazgató, igazgatóhelyettes 

13. szombat 
 

Gyalogos  zarándoklat - Máriagyűd igazgató 

19. péntek Pedagógusnap – Pécs, Székesegyház 
 

igazgató 

30. kedd Szülői értekezlet osztályfőnöki munkaközösség 
vezetője 

JÚNIUS 

06-07. kedd, szerda 
 

Az érettségi dolgozatok megtekintése, esetleges 
tanulói észrevételek benyújtása (12. A, B) 

igazgató, jegyzők 

07-15. Emelt szintű szóbeli vizsgák 
 

 

16. péntek  Osztályozó értekezlet, a jutalmazandó tanulók 
névsorának leadása 

igazgató, osztályfőnökök 

19-23-ig Szóbeli érettségi vizsga: 12. a, 12. b szóbeli érettségi 
vizsga 

igazgató, igazgatóhelyettes 

21. szerda 8-15 Beiratkozás igazgató, osztályfőnökök,  
tankönyvfelelős 

23. péntek 8.00 Tanévzáró ünnepély 
 

igazgató, osztályfőnökök 

29. csütörtök 8 óra Tanévzáró értekezlet 
 

igazgató 

 


