
hónap időpont esemény

7:15 Reggeli áhitat a református hittan teremben

7:30 Reggeli áhitat a rádión keresztül

aug 17. h 8:00 Meglepetés Interaktív Foglalkozások

aug 18. k 8:00 Meglepetés Interaktív Foglalkozások

aug 19. sze 8:00 Meglepetés Interaktív Foglalkozások

aug 20. cs Az államalapítás ünnepe

aug 21. p

aug 22. szo

aug 23. v

aug 24. h 9:00 Alakuló értekezlet

aug 25. k 8:00 Javítóvizsgák / Osztályozóvizsgák

Gólyanap

Tankönyvátadás 1-8., 9.b

Osztályozóvizsgák

aug 27. cs 8:00 Tankönyvátadás 9-12.

aug 28. p 8:00 Osztályozóvizsgák

aug 29. szo Munkanap

aug 30. v 10:30 Tanévnyitó istentisztelet

aug 31. h

szep 1. k 7:30 1. tanítási nap

szep 2. sze

szep 3. cs

szep 4. p

szep 5. szo

szep 6. v

szep 7. h

szep 8. k

szep 9. sze

szep 10. cs

Délutáni testnevelés alóli felmentés igazolása (5-12.o.)

Délutáni iskolában való tartózkodás alóli felmentés (3-8.o.)

szep 12. szo

szep 13. v

szep 14. h

szep 15. k

szep 16. sze

szep 17. cs 13:15 Tanévnyitó értekezlet digitális formában

szep 18. p OKTV jelentkezések leadása

szep 19. szo

szep 20. v

szep 21. h

szep 22. k

szep 23. sze

szep 24. cs 9.évfolyam közösségi szolg. tájékoztató digitálisan

szep 25. p OKTV jelentkezések rögzítése / összesítése

szep 26. szo

szep 27. v

szep 28. h

szep 29. k

szep 30. sze 7:20 Hókezdő áhitat

okt 1. cs Pedagógus bibliaóra

okt 2. p

okt 3. szo Öregdiák találkozó csak online anyagokban

okt 4. v

okt 5. h

okt 6. k 9:30 Aradi vértanúk emléknapja (rádió)

szep 11. p

Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ütemterve a 2020-2021-es tanévre

Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk

nap

minden tanítási 

napon

A tanév igéje: Azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van. (Róm 8:28)

aug 26. sze 8:00



okt 7. sze

okt 8. cs

17:00 9. gólyabál (C épület aula)

A DIFER-ben résztvevők számának felmérése az általános iskola első évfolyamán

okt 10. szo

okt 11. v

okt 12. h

okt 13. k

okt 14. sze

okt 15. cs A köznevelési intézmények statisztikai adatszolgáltatásának határnapja

17:00 5. gólyabál (C épület aula)

Az október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák kezdete 10.16-30.

okt 17. szo

okt 18. v Kollégiumi vasárnap

okt 19. h
A felvételi eljárási rendjét nyilvánosságra hozzatala

A tanulmányi területek leírásának meghatározzása és megküldése

okt 21. sze 5. nyílt nap?

1956. Ünnepség - Rádiós

Emelt szintű érettségik: angol nyelv

Középszintű érettségik: angol nyelv

A DIFER-ben érintett tanulók létszámának lejelentése

okt 23. p Nemzeti ünnep

okt 24. szo

okt 25. v

okt 26. h Őszi szünet

Őszi szünet

délelőtt Középszintű érettségik: német nyelv

Őszi szünet

délelőtt Középszintű érettségik: informatika

okt 29. cs Őszi szünet

okt 30. p Őszi szünet

okt 31. szo Reformáció emléknapja

nov 1. v
Őszi szünet utáni első tanítási nap

12:15 Reformáció emléknapi Úrvacsorás istentisztelet

nov 3. k

nov 4. sze

nov 5. cs 15:00 Pedagógus bibliaóra

nov 6. p

nov 7. szo

nov 8. v

nov 9. h

nov 10. k

nov 11. sze

nov 12. cs

nov 13. p

nov 14. szo

nov 15. v

nov 16. h

nov 17. k

nov 18. sze

nov 19. cs Negyedévi értekezlet

nov 20. p Adatszolgáltatás az idegen nyelvi és kompetencia mérésekhez

nov 21. szo

nov 22. v

nov 23. h Szóbeli érettségik - Idegen nyelvek, Informatika

nov 24. k Szóbeli érettségik - Idegen nyelvek, Informatika

nov 25. sze

nov 26. cs Negyedéves kiértesítések

nov 27. p 17:00 Szalagavató áthelyezve 2021.02.27-re

nov 28. szo

nov 2. h

délelőtt

okt 27. k

okt 28. sze

okt 20. k

okt 22. cs

okt 9. p

okt 16. p



nov 29. v

nov 30. h

dec 1. k Hókezdő áhítat

dec 2. sze

16:00 Fogadóóra

Pedagógus bibliaóra

A tanulók jelentkezésének határnapja a központi írásbeli felvételi vizsgára

A DIFER vizsgálat határnapja az általános iskola első évfolyamán

dec 5. szo

dec 6. v
Adventi tanári rádiós áhítatok

Dolgozói Mikulás est

dec 8. k Adventi tanári rádiós áhítatok

dec 9. sze Adventi tanári rádiós áhítatok/Központi jelentkezési lezárása, feltöltése

dec 10. cs Adventi tanári rádiós áhítatok

dec 11. p Adventi tanári rádiós áhítatok

dec 12. szo Pályaorientációs nap

dec 13. v

dec 14. h Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)

dec 15. k Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)

dec 16. sze Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)

dec 17. cs Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

Csendesnap

dec 19. szo

dec 20. v

dec 21. h Téli szünet

dec 22. k Téli szünet

dec 23. sze Téli szünet

dec 24. cs Téli szünet

dec 25. p Karácsony első napja

dec 26. szo Karácsony második napja

dec 27. v

dec 28. h Téli szünet

dec 29. k Téli szünet

dec 30. sze Téli szünet

dec 31. cs Téli szünet

jan 1. p Újév

jan 2. szo

jan 3. v

jan 4. h Téli szünet utáni első tanítási nap / Évkezdő áhítat

jan 5. k

jan 6. sze

jan 7. cs 17:00 12. évfolyam szülö+diák értekezlet érettségiről és felvételiről

jan 8. p

jan 9. szo Próba központi írásbeli

jan 10. v Vízkereszti zenés istentisztelet

jan 11. h A fizikai állapot- és edzettség vizsgálatának kezdő napja (Netfit)

jan 12. k

jan 13. sze

jan 14. cs

jan 15. p

jan 16. szo

jan 17. v

jan 18. h

jan 19. k

jan 20. sze

jan 21. cs 13:30 Osztályozó értekezlet

jan 22. p Első félév vége

jan 23. szo 10:00 Központi írásbeli

jan 24. v

jan 25. h Osztályozó vizsgák hete

dec 18. p

dec 7. h

dec 3. cs

dec 4. p



jan 26. k

jan 27. sze

14:00 Pótló központi írásbeli

9:00-17:00 5-9. évfolyamra jelentkezőknek betekintés

jan 29. p Bizonyítvány kiosztás határideje

jan 30. szo

jan 31. v
Hókezdő áhítat

Pedagógus bibliaóra

feb 2. k

feb 3. sze

feb 4. cs 13:15 Félévi értekezlet

5. 14:00 Alsós farsang

17:00 Felsős farsang 

feb 6. szo

feb 7. v

feb 8. h A központi írásbeli felvételi vizsgán résztvettek értesítése az eredményekről

feb 9. k 17:00 Szülői értekezlet

feb 10. sze

feb 11. cs

feb 12. p Alsós jótékonysági

feb 13. szo

feb 14. v
A felvételi jelentkezés határnapja a 2021 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre.

A jelentkezés határnapja a május-júniusi érettségi vizsgákra

feb 16. k

feb 17. sze

feb 18. cs

feb 19. p A középfokú iskolákba való jelentkezés, a tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok megküldésének határnapja

feb 20. szo

feb 21. v

feb 22. h

feb 23. k Tájékoztató beszélgetések 9. évfolyam

feb 24. sze Tájékoztató beszélgetések 9. évfolyam

Tájékoztató beszélgetések 9. évfolyam

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

feb 26. p Tájékoztató beszélgetések 9. évfolyam

feb 27. szo Szalagavató

feb 28. v
A "Pénz7" pénzügyi és vállalkozói témahét

Hókezdő áhítat

Pedagógus bibliaóra

már 2. k Tájékoztató beszélgetések 5. évfolyam

már 3. sze Tájékoztató beszélgetések 5. évfolyam

már 4. cs Tájékoztató beszélgetések 5. évfolyam

már 5. p

már 6. szo

már 7. v

már 8. h

már 9. k

már 10. sze

már 11. cs

már 12. p Március 15. Ünnepély

már 13. szo

már 14. v

már 15. h

17:00 1-ős szülői tájékoztató

A középfokú iskolákba jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása

már 17. sze Nyílt napok alsó

már 18. cs Nyílt napok alsó

már 19. p Belsős nyílt nap

már 20. szo

feb 1. h

feb p

már 1. h

már 16. k

feb 15. h

feb 25. cs

jan 28. cs



már 21. v
Digitális témahét

A középfokú felvételi tanulói adatlapok módosítási lehetőségének kezdő napja 

1. osztályos elbeszélgetés / Középfokú jelentkezés sorrendjének módosítása

A középfokú felvételi tanulói adatlapok módosítási lehetőségének befejező napja 

1. osztályos elbeszélgetés

A középfokú iskolák felvételi eljárásában a módosító tanulói adatlapok beküldésének határnapja

már 25. cs 1. osztályos elbeszélgetés

már 26. p 1. osztályos elbeszélgetés

már 27. szo

már 28. v

már 29. h

már 30. k
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Csendesnap

ápr 1. cs Tavaszi szünet

ápr 2. p Tavaszi szünet

ápr 3. szo

ápr 4. v Húsvét vasárnap

ápr 5. h Húsvét hétfő

ápr 6. k Tavaszi szünet

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap / hókezdő áhítat

Pedagógus bibliaóra

ápr 8. cs

ápr 9. p

ápr 10. szo

ápr 11. v

ápr 12. h

ápr 13. k

ápr 14. sze Ideiglenes felvételi sorrend elküldése

ápr 15. cs 3. negyedévi értekezlet / Általános iskolai beiratkozás 

ápr 16. p 5-12. jótékonysági est / Általános iskolai beiratkozás 

ápr 17. szo

ápr 18. v Kollégiumi vasárnap

ápr 19. h A Fenntarthatósági Témahét

ápr 20. k

ápr 21. sze

ápr 22. cs 16:00 Fogadó óra

ápr 23. p A fizikai állapot- és edzettség vizsgálatának befejező napja (Netfit)

ápr 24. szo

ápr 25. v

ápr 26. h

ápr 27. k

ápr 28. sze Szerenád

Bolondballagás

Osztályozó értekezlet 12. évfolyam

Ballagás

A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést megküldése

máj 1. szo

máj 2. v
Érettségi szünet

8:00 Magyar nyelv és irodalom érettségi

Érettségi szünet

8:00 Matematika írásbeli érettségi

Gimnázium érettségi szünet

Általános iskola tanítási nap

8:00 Történelem írásbeli érettségi

máj 6. cs 8:00 Angol írásbeli érettségi

máj 7. p 8:00 Német írásbeli érettségi

máj 8. szo

máj 9. v

máj 10. h A rendkívüli felvételi eljárás kezdő napja a középfokú beiskolázásban

máj 4. k

máj 5. sze

ápr 30. p

máj 3. h

ápr 7. sze

ápr 29. cs

már 24. sze

már 31. sze

már 22. h

már 23. k



8:00  Kémia érettségi

14:00  Földrajz érettségi

máj 12. sze
Áldozó csütörtök

Bocskai díj

8:00 Biológia érettségi

8:00  Középszintű informatika érettségi

14:00  Ének-Zene érettségi

máj 15. szo

máj 16. v

máj 17. h 8:00 Informatika emelt szintű érettségi 

máj 18. k 8:00 Fizika érettségi

14:00 Vizuális kultúra érettségi

máj 19. sze Idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamokon az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként

máj 20. cs 13:00 Lesewurm döntő

máj 21. p

máj 22. szo

máj 23. v Pünkösd vasárnap

máj 24. h Pünkösd hétfő

máj 25. k DÖK nap

máj 26. sze Országos kompetenciamérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamokon

máj 27. cs

máj 28. p NETFIT eredményeinek  az informatikai rendszerbe történő feltöltésének határnapja

máj 29. szo

máj 30. v

máj 31. h

jún 1. k Hókezdő áhítat

jún 2. sze
Pedagógus bibliaóra

06.03-06.10. Emelt szintű szóbeli érettségik

jún 4. p Nemzeti Összetartozás Napja (Trianon)

jún 5. szo

jún 6. v

jún 7. h Vizsgahét

jún 8. k Vizsgahét

jún 9. sze Vizsgahét

jún 10. cs Vizsgahét

Vizsgahét

Országos mérések eredményeinek adatszolgáltatási határnapja

jún 12. szo Általános iskolai ballagás

jún 13. v
Igazgatói szünet 

szóbeli érettségik

Igazgatói szünet

szóbeli érettségik

Utolsó tanítási nap

jún 16. sze szóbeli érettségik

jún 17. cs szóbeli érettségik

jún 18. p szóbeli érettségik

jún 19. szo

jún 20. v Tanévzáró istentisztelet

jún 21. h

jún 22. k 5. gimnázium beíratkozás

jún 23. sze

jún 24. cs 9. beíratkozás

jún 25. p Záró értekezlet

jún 26. szo

jún 27. v

jún 28. h

jún 29. k

jún 30. sze

jún 14. h

jún 15. k

jún 11. p

máj 14. p

jún 3. cs

máj 11. k

máj 13. cs


