Legfontosabb események a munkaterv alapján
Időpont
2017. szeptember 1. (8 órától)
szeptember 11. (16.30 óra)
szeptember 12. (17 óra)
október 30-tól november 3-ig

Esemény
Ünnepélyes tanévnyitó
7.e, a 9. évfolyam osztályonkénti szülői
tájékoztató, szaktanárok bemutatkozása
8.E, 9.E, 10., 11. és 12. évfolyam szülői
értekezlet
Őszi szünet

november 8. 17 óra

Nyílt nap ált. tantervű oszt., nyelvi spec. oszt.
(aula)

november 9. 17 óra

Nyílt nap képzőművészeti és tánc spec. oszt.
(aula)

november 10. 17 óra

Nyílt nap hatosztályos tehetséggondozó oszt.
(aula)

November 13. 17,00 óra

Szülői értekezlet, fogadóóra

November 26. 16 óra

Szalagavató (Hódos Imre Sportcsarnok)

december 27 – január 2.

Téli szünet

2018. január 20. 10 órától

6 és 8. évfolyamos írásbeli gimnáziumi felvételi

január 22

Felvételi dolgozatok javítása (tanításmentes
nap)

január 23.

Pályaorientációs nap

január 26. 14,30

Osztályozó konferencia

január 29.

Írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése

február 2-ig

A félévi értesítők kiosztása

február 5.

Félévi nevelőtestületi értekezlet

február 15.

Jelentkezés az érettségire és a felsőfokú
képzésekre, művészeti szakképzésre

február 19-ig

felvételire jelentkezők lapjainak beérkezése

március 1. 12 óra

Felvételi szóbeli vizsga (helyben), nyelvi,
néptánc, festő és szobrász tagozat

március 2. 12 óra

Felvételi szóbeli vizsga (helyben),
képzőművészeti és táncművészeti tagozat

március 7. 13 óra

Szóbeli pótfelvételi (minden tagozaton)

Időpont

Esemény

március 14.

Ideiglenes felvételi jegyzék kihelyezése

március 29 - április 3.

Tavaszi szünet

április 27.

Felvételi eredmény nyilvánosságra hozása és a
kiértesítések elküldése

május 3. 14 óra

12. évfolyam osztályozó konferencia

május 4. 17 óra

12. évf. ballagása

május 7-28-ig

Írásbeli érettségi vizsgák

május 16.

Idegennyelvi mérés a 8. évfoly.

május 23.

8.-10.évf. országos kompetencia-mérés

május 18 vagy 25

Szakképzős zárókiállítás

május 28 - június 15

Szakmai vizsga (szóbeli-gyakorlati)

június 5.

Írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése

június 10. (vasárnap)

Táncgála

június 13-15.

Medgyessy- hét

június 14. (178 nap)

utolsó tanítási nap szakgimnázium (d osztályok,
13. évfolyam)

június 15. (179 nap)

Utolsó tanítási nap (gimnáziumi osztályok)

június 15.

Osztályozó konferenciák

június 18-29.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

június 20-án 17 óra

Ünnepélyes tanévzáró

június 22.

Beiratkozás

június 29. 10 óra

Tanévzáró értekezlet

Intézmény nyitvatartási rendje
Hétfő-péntek

6.00 – 22.00

