
hónap időpont esemény
7:15 Reggeli áhitat a református hittan teremben

7:30 Reggeli áhitat a rádión keresztül

aug 22. sze 9:00 Alakuló értekezlet
aug 23. cs
aug 24. p
aug 25. szo
aug 26. v
aug 27. h 8:00 Javítóvizsgák
aug 8:30 Gólyanapok
aug 8:00 Tankönyvátadás 1-8.

8:00 Tankönyvátadás 9-12.
8:30 Meglepetés tábor

aug 30. cs 8:30 Meglepetés tábor
aug 31. p 8:30 Meglepetés tábor
szep 1. szo
szep 2. v 10:30 Tanévnyitó istentisztelet
szep 3. h 7:30 1. tanítási nap
szep 4. k
szep 5. sze 17:00 Ki vagyok, mi vagyok? (Tapolyai Emőke előadás)
szep 6. cs
szep 7. p Szentmiklósi Napok
szep 8. szo Szentmiklósi Napok
szep 9. v Szentmiklósi Napok
szep 10. h
szep 11. k

Délutáni testnevelés alóli felmentés igazolása (5-12.o.)
Délutáni iskolában való tartózkodás alóli felmentés (3-8.o.)

szep 13. cs 9.b szülői értekezlet /közösségi szolgálat tájékoztató
szep 14. p
szep 15. szo
szep 16. v
szep 17. h
szep 18. k
szep 19. sze
szep 20. cs
szep 21. p 17:00 9. gólyabál (C épület aula)
szep 22. szo
szep 23. v
szep 24. h
szep 25. k
szep 26. sze
szep 27. cs 17:00 Szülői értekezlet / 9.a közösségi szolg. tájékoztató / 8.a továbbtanulási tájékoztató
szep 28. p
szep 29. szo
szep 30. v
okt 1. h 7:20 Hókezdő áhitat
okt 2. k
okt 3. sze
okt 4. cs 15:00 Pedagógus bibliaóra
okt 5. p

28. k

Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ütemterve a 2018-2019-es tanévre
Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk

nap

minden tanítási 
napon

A tanév igéje: Mert közülünk senki sem él önmagának. Róm 14,7a

aug 29. sze

szep 12. sze

Lelki hétvége (házaspároknak, egyedülálló szülőknek) / Szigetszentmárton



hónap időpont esemény
okt 6. szo Öregdiák találkozó
okt 7. v Beiskolázási kollégiumi vasárnap
okt 8. h
okt 9. k
okt 10. sze 17:00 Az érett személyiség pillérei (Tapolyai Emőke előadás)
okt 11. cs

17:00 5. gólyabál (C épület aula)
14:30 Bolyai matematika csapatverseny 3-8. o

Tanítási nap
9:40 Iskolai zsoltáréneklő verseny

okt 14. v
okt 15. h
okt 16. k "Házhoz megyünk." Bűnmegelőzési program.
okt 17. sze
okt 18. cs
okt 19. p 1956. Ünnepség
okt 20. szo
okt 21. v
okt 22. h Munkaszüneti nap
okt 23. k Nemzeti Ünnep
okt 24. sze
okt 25. cs 5. nyíltnap

Szünet előtti utolsó tanítási nap
7:45 Úrvacsorás Reformáció Emléknapi Istentisztelet

okt 27. szo
okt 28. v
okt 29. h Őszi szünet
okt 30. k Őszi szünet
okt 31. sze Őszi szünet / A reformáció emléknapja
nov 1. cs Őszi szünet
nov 2. p Őszi szünet
nov 3. szo
nov 4. v

Szünet utáni első tanítási nap
7:20 Hókezdő áhitat

Történelem OKTV
nov 6. k

7:30 Beiskolázási szülői leendő 9. osztályosoknak
9. nyíltnap

17:00 Beiskolázási szülői leendő 9. osztályosoknak
17:00 Szürke vagy tarka, avagy a nem mindennapi házasság titka (Tapolyai Emőke 

Informatika OKTV II. kategória
nov 8. cs 15:00 Pedagógus bibliaóra
nov 9. p
nov 10. szo Munkanap
nov 11. v
nov 12. h Angol OKTV
nov 13. k Matematika OKTV
nov 14. sze 14:00 Iskolai szavaló
nov 15. cs Fizika OKTV
nov 16. p
nov 17. szo
nov 18. v
nov 19. h
nov 20. k Francia OKTV
nov 21. sze Informatika OKTV I. kategória

okt 13. szo

okt 12. p

okt 26. p

nov 5. h

nov 7. sze

nap



hónap időpont esemény
nov 22. cs Biológia OKTV
nov 23. p
nov 24. szo
nov 25. v
nov 26. h Német OKTV
nov 27. k
nov 28. sze
nov 29. cs 16:00 Fogadóóra
nov 30. p

Tanítási nap / Pályaorientációs nap
17:00 Szalagavató

dec 2. v
7:20 Hókezdő áhitat
15:00 Pedagógus bibliaóra

dec 4. k
dec 5. sze 17:00 Veled megelégszem (Tapolyai Emőke előadás)

Mikulás
Irodalom OKTV

dec 7. p Központi írásbelire jelentkezés határideje
dec 8. szo Anyák délutánja: női csendesnap advent időszakában
dec 9. v
dec 10. h Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 11. k Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 12. sze Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 13. cs Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 14. p Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 15. szo Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 16. v
dec 17. h Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)
dec 18. k Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)
dec 19. sze Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)

Szünet előtti utolsó tanítási nap
Csendesnap

dec 21. p Igazgatói szünet
dec 22. szo
dec 23. v
dec 24. h Téli szünet
dec 25. k Téli szünet
dec 26. sze Téli szünet
dec 27. cs Téli szünet
dec 28. p Téli szünet
dec 29. szo
dec 30. v
dec 31. h Téli szünet
jan 1. k Téli szünet
jan 2. sze Téli szünet

Szünet utáni első tanítási nap
Pedagógus bibliaóra
Évkezdő áhitat

jan 4. p
jan 5. szo
jan 6. v Vízkereszti istentisztelet
jan 7. h
jan 8. k
jan 9. sze 17:00 Netfit mérés kezdete
jan 10. cs 12. évfolyam szülö+diák értekezlet érettségiről és felvételiről

dec 1. szo

dec 3. h

dec 6. cs

dec 20. cs

jan 3. cs

nap



hónap időpont esemény
jan 11. p
jan 12. szo
jan 13. v
jan 14. h 17:00 1-ős szülői tájékoztató
jan 15. k Nyílt napok alsó
jan 16. sze Nyílt napok alsó
jan 17. cs Belsős nyílt nap
jan 18. p
jan 19. szo 10:00 Központi írásbeli
jan 20. v

1. osztályos jelentkezési lapok leadási határideje
Vizsgaidőszak - osztályozóvizsgák - jan. 21-23-ig

jan 22. k A magyar kultúra napja
jan 23. sze Mesemondó
jan 24. cs 13:30 Pótló központi írásbeli
jan 25. p Első félév utolsó napja
jan 26. szo
jan 27. v
jan 28. h 1. osztályos elbeszélgetés
jan 29. k 1. osztályos elbeszélgetés
jan 30. sze 1. osztályos elbeszélgetés
jan 31. cs

Bizonyítvány kiosztás határideje
7:20 Hókezdő áhitat

feb 2. szo
feb 3. v
feb 4. h
feb 5. k
feb 6. sze
feb 7. cs 15:00 Pedagógus bibliaóra
feb 8. p
feb 9. szo
feb 10. v
feb 11. h
feb 12. k
feb 13. sze
feb 14. cs 17:00 Szülői értekezlet
feb 15. p Érettségi és felsőoktatási felvételi jelentkezés határidő
feb 16. szo
feb 17. v
feb 18. h
feb 19. k
feb 20. sze
feb 21. cs
feb 22. p Felsős farsang
feb 23. szo 15:00 Alsós farsang és jótékonysági
feb 24. v

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét kezdete
Tájékoztató beszélgetések 9. évfolyam

feb 26. k Tájékoztató beszélgetések 9. évfolyam
feb 27. sze Tájékoztató beszélgetések 9. évfolyam
feb 28. cs
már 1. p 7:20 Hókezdő áhitat
már 2. szo
már 3. v

jan 21. h

feb 25. h

feb 1. p

nap



hónap időpont esemény
már 4. h Tájékoztató beszélgetések 5. évfolyam
már 5. k Tájékoztató beszélgetések 5. évfolyam
már 6. sze Tájékoztató beszélgetések 5. évfolyam
már 7. cs 15:00 Pedagógus bibliaóra
már 8. p
már 9. szo Apák délutánja
már 10. v
már 11. h
már 12. k
már 13. sze
már 14. cs Március 15. Ünnepély
már 15. p Nemzeti ünnep
már 16. szo
már 17. v
már 18. h Fenntarthatósági Témahét kezdete
már 19. k
már 20. sze
már 21. cs Nyolcadikos jelentkezési lapok módosításának lehetősége

Nyolcadikos jelentkezési lapok módosításának lehetősége
A víz világnapja

már 23. szo
már 24. v
már 25. h
már 26. k
már 27. sze
már 28. cs
már 29. p
már 30. szo
már 31. v
ápr 1. h 7:20 Hókezdő áhitat
ápr 2. k Nemzeti gyermekkönyvnap
ápr 3. sze
ápr 4. cs 15:00
ápr 5. p
ápr 6. szo
ápr 7. v Kollégiumi vasárnap
ápr 8. h Digitális témahét kezdete
ápr 9. k
ápr 10. sze

3. negyedévi értekezlet
A magyar költészet napja

ápr 12. p Gimis jótékonysági
ápr 13. szo
ápr 14. v
ápr 15. h
ápr 16. k 3. negyedéves kiértesítések

Csendesnap
Szünet előtti utolsó tanítási nap

ápr 18. cs Tavaszi szünet
ápr 19. p Tavaszi szünet
ápr 20. szo
ápr 21. v
ápr 22. h HÚSVÉT HÉTFŐ
ápr 23. k Tavaszi szünet

Szünet utáni első tanítási nap
Vizsgaidőszak - osztályozóvizsgák - ápr. 26-ig

már 22. p

ápr 11. cs

ápr 24. sze

ápr 17. sze

nap



hónap időpont esemény
ápr 25. cs Fogadó óra
ápr 26. p Netfit mérés vége
ápr 27. szo
ápr 28. v
ápr 29. h
ápr 30. k
máj 1. sze MUNKA ÜNNEPE
máj 2. cs
máj 3. p
máj 4. szo 10:00 GIMNÁZIUMI BALLAGÁS
máj 5. v
máj 6. h 8:00 magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi / szünet
máj 7. k 8:00 matematika írásbeli érettségi / szünet
máj 8. sze 8:00 történelem írásbeli érettségi / szünet
máj 9. cs 8:00 angol írásbeli érettségi / gimi szünet / ált. isk. tanítás
máj 10. p 8:00 német írásbeli érettségi
máj 11. szo
máj 12. v
máj 13. h informatika emelt érettségi
máj 14. k biológia érettségi
máj 15. sze

8:00 informatika közép érettségi
14.00 ének-zene érettségi
13:00 Lesewurm döntő
8:00 kémia érettségi
14:00 földrajz érettségi

máj 18. szo
máj 19. v

8:00 fizika érettségi
14:00 vizuális kultúra érettségi

máj 21. k 8:00 francia érettségi
máj 22. sze Országos idegennyelvi mérés
máj 23. cs
máj 24. p
máj 25. szo
máj 26. v
máj 27. h
máj 28. k
máj 29. sze 8:00 Országos mérés / 6., 8., 10. évfolyam

Áldozó csütörtök
Bocskai-díj (1-8. évfolyamoknak tanítás)

máj 31. p
jún 1. szo
jún 2. v
jún 3. h 7:20 Hókezdő áhitat
jún 4. k Nemzeti összetartozás napja
jún 5. sze emelt szintű szóbeli érettségik kezdete június 13-ig
jún 6. cs 15:00 Pedagógus bibliaóra
jún 7. p DÖK nap
jún 8. szo
jún 9. v
jún 10. h Pünkösdhétfő
jún 11. k Vizsgahét / jún. 14-ig
jún 12. sze
jún 13. cs
jún 14. p Utolsó tanítási nap

máj 16. cs

máj 17. p

máj 20. h

máj 30. cs

nap



hónap időpont esemény
jún 15. szo 10:00 Általános iskolai BALLAGÁS
jún 16. v
jún 17. h Középszintű szóbeli vizsgák 2018. június 17-28.
jún 18. k
jún 19. sze
jún 20. cs
jún 21. p
jún 22. szo
jún 23. v Tanévzáró ünnepély
jún 24. h
jún 25. k
jún 26. sze
jún 27. cs
jún 28. p
jún 29. szo
jún 30. v

nap


