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

7:30 Reggeli áhitat a rádión keresztül

aug 20 szo Az államalapítás ünnepe
aug 21 v
aug 22 h 1. osztály gólyahét aug. 22-26.
aug 22 h Meglepetés tábor és délelőtti foglalkozások aug. 22-26.
aug 23 k
aug 24 sze 8:00 Javító- és osztályozóvizsgák
aug 24 sze 8:00 Tankönyvátadás 9-12. évfolyam
aug 25 cs 8:00 Gólyanapok 5.a,g és 9.b
aug 25 cs 8:00 Tankönyvátadás 9-12. évfolyam
aug 26 p
aug 27 szo 10.a és 12.a határtalanul kirándulás 08.27-31.
aug 28 v
aug 29 h
aug 30 k
aug 31 sze
szep 1 cs 8:00 Tanévnyitó istentisztelet / gyülekezeti terem
szep 1 cs 1. tanítási nap
szep 2 p
szep 3 szo
szep 4 v
szep 5 h
szep 6 k
szep 7 sze
szep 8 cs
szep 9 p Délutáni testnevelés alóli felmentés igazolása (5-12.o.)
szep 9 p Délutáni iskolában való tartózkodás alóli felmentés (3-8.o.)
szep 10 szo Szentmiklósi Napok
szep 11 v
szep 12 h
szep 13 k
szep 14 sze
szep 15 cs
szep 16 p OKTV jelentkezések leadása
szep 17 szo
szep 18 v
szep 19 h
szep 20 k
szep 21 sze
szep 22 cs
szep 23 p
szep 24 szo
szep 25 v
szep 26 h
szep 27 k
szep 28 sze
szep 29 cs 17:00 9. évfolyam közösségi szolg. tájékoztató
szep 29 cs 17:00 Szülői értekezletek
szep 30 p Népmese napja
szep 30 p Magyar Diáksport Napja
szep 30 p 18:00 Kutatók Éjszakája
okt 1 szo Öregdiák találkozó
okt 2 v
okt 3 h Hókezdő áhitat
okt 4 k
okt 5 sze
okt 6 cs Aradi vértanúk emléknapja
okt 7 p
okt 8 szo
okt 9 v
okt 10 h
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okt 11 k
okt 12 sze
okt 13 cs
okt 14 p
okt 14 p A DIFER felmérése az első évfolyamon
okt 14 p 17:00 Gólyabál 9. évfolyam
okt 15 szo Pályaorientációs nap
okt 15 szo Apák délutánja
okt 16 v Kollégiumi vasárnap
okt 17 h
okt 18 k Zsoltáréneklő verseny iskolai forduló
okt 19 sze
okt 20 cs
okt 21 p 17:00 5. gólyabál (C épület aula)
okt 21 p 12:15 1956. Ünnepség
okt 22 szo
okt 23 v az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
okt 24 h
okt 25 k Leendő 5. nyílt nap
okt 26 sze
okt 27 cs
okt 28 p
okt 29 szo
okt 30 v
okt 31 h Reformáció emléknapja
nov 1 k Mindenszentek napja
nov 2 sze 7:30 Reformáció emléknapi istentisztelet
nov 3 cs
nov 4 p
nov 5 szo
nov 6 v
nov 7 h
nov 8 k Leendő 9. nyílt nap
nov 9 sze
nov 10 cs Szavalóverseny iskolai forduló
nov 11 p
nov 12 szo
nov 13 v
nov 14 h
nov 15 k
nov 16 sze
nov 17 cs
nov 18 p
nov 19 szo
nov 20 v
nov 21 h
nov 22 k
nov 23 sze
nov 24 cs Negyedéves kiértesítések
nov 25 p 17:00 Szalagavató
nov 26 szo
nov 27 v
nov 28 h
nov 29 k
nov 30 sze
dec 1 cs 16:00 Fogadóóra
dec 1 cs 7:20 Hókezdő áhítat
dec 2 p Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára
dec 3 szo
dec 4 v
dec 5 h
dec 6 k Iskolai mikulásnap
dec 7 sze Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 8 cs Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 9 p Központi írásbelire jelentkezés lezárása, feltöltése
dec 9 p Adventi tanári rádiós áhítatok/
dec 10 szo
dec 11 v



dec 12 h Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 13 k Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 14 sze Adventi tanári rádiós áhítatok
dec 15 cs Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)
dec 16 p Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)
dec 17 szo
dec 18 v
dec 19 h Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)
dec 20 k Reggeli zenés adventi áhítat (Új aula)
dec 21 sze Csendesnap / téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
dec 22 cs Téli szünet
dec 23 p Téli szünet
dec 24 szo Szenteste
dec 25 v Karácsony első napja
dec 26 h Karácsony második napja
dec 27 k Téli szünet
dec 28 sze Téli szünet
dec 29 cs Téli szünet
dec 30 p Téli szünet
dec 31 szo Szilveszter
jan 1 v Újév
jan 2 h Téli szünet
jan 3 k Téli szünet
jan 4 sze Téli szünet
jan 5 cs Téli szünet
jan 6 p Téli szünet
jan 7 szo
jan 8 v
jan 9 h 7:20 Évkezdő áhítat
jan 9 h 14:00 Próba központi írásbeli
jan 10 k
jan 11 sze
jan 12 cs 17:00 12. szülö+diák értekezlet érettségiről és felvételiről
jan 13 p
jan 14 szo
jan 15 v Zenés istentisztelet
jan 16 h Osztályozó vizsgák hete
jan 17 k
jan 18 sze
jan 19 cs
jan 20 p Első félév vége
jan 21 szo 10:00 Központi írásbeli
jan 22 v
jan 23 h
jan 24 k Mesemondó iskolai forduló
jan 25 sze
jan 26 cs
jan 27 p Bizonyítvány kiosztás határideje
jan 28 szo
jan 29 v
jan 30 h
jan 31 k 14:00 Pótló központi írásbeli
feb 1 sze 7:20 Hókezdő áhítat
feb 2 cs
feb 3 p
feb 3 p
feb 4 szo
feb 5 v
feb 6 h
feb 7 k
feb 8 sze
feb 9 cs 17:00 Szülői értekezlet
feb 10 p 14:00 Alsós farsang
feb 10 p 17:00 Felsős farsang 
feb 11 szo
feb 12 v
feb 13 h
feb 14 k



feb 15 sze A felvételi jelentkezés határnapja a felsőoktatási képzésekre.
feb 15 sze A jelentkezés határnapja a május-júniusi érettségi vizsgákra
feb 16 cs
feb 17 p
feb 18 szo
feb 19 v
feb 20 h
feb 21 k Nyílt nap leendő 1. osztályosoknak
feb 22 sze Nyílt nap leendő 1. osztályosoknak
feb 23 cs
feb 24 p
feb 25 szo A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
feb 26 v Blumbergbe utaznak diákjaink 
feb 27 h
feb 28 k

márc 1 sze Hókezdő áhítat
márc 2 cs
márc 3 p
márc 4 szo
márc 5 v
márc 6 h
márc 7 k
márc 8 sze Nyílt napok alsó
márc 8 sze Blumbergben lévő diákok újra vannak
márc 9 cs Nyílt napok alsó
márc 9 cs
márc 10 p Belsős nyílt nap
márc 11 szo
márc 12 v
márc 13 h
márc 14 k Iskolai ünnepély
márc 15 sze Nemzeti ünnep 1848
márc 16 cs
márc 17 p
márc 18 szo
márc 19 v
márc 20 h Blumbergi diákok érkeznek
márc 21 k
márc 22 sze
márc 23 cs
márc 24 p
márc 24 p 5-12. jótékonysági
márc 25 szo
márc 26 v
márc 27 h Blumbergi diákok elutaznak
márc 28 k
márc 29 sze Magyar próbaérettségi
márc 30 cs Matematika próbaérettségi
márc 31 p Történelem próbaérettségi
ápr 1 szo
ápr 2 v Kollégiumi vasárnap
ápr 3 h
ápr 4 k Angol / Német próbaérettségi (osztályozó vizsga)
ápr 5 sze Csendesnap
ápr 6 cs Tavaszi szünet
ápr 7 p Tavaszi szünet
ápr 8 szo Tavaszi szünet
ápr 9 v Húsvét vasárnap
ápr 10 h Húsvét hétfő
ápr 11 k Tavaszi szünet
ápr 12 sze Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
ápr 12 sze szóbeli nyelvi osztályozók
ápr 13 cs
ápr 14 p
ápr 15 szo
ápr 16 v
ápr 17 h
ápr 18 k



ápr 19 sze
ápr 20 cs 1. évfolyamos beíratkozás
ápr 21 p 1. évfolyamos beíratkozás
ápr 21 p Negyedéves kiértesítések
ápr 21 p Alsós jótékonysági est
ápr 22 szo
ápr 23 v
ápr 24 h
ápr 25 k
ápr 26 sze
ápr 27 cs 16:00 Fogadóóra
ápr 28 p
ápr 29 szo
ápr 30 v
máj 1 h Munka ünnepe
máj 2 k
máj 3 sze
máj 4 cs
máj 5 p Bolondballagás
máj 6 szo 10:00 BALLAGÁS
máj 7 v
máj 8 h 9:00 Magyar nyelv és irodalom érettségi / egész iskola szünet
máj 9 k 9:00 Matematika írásbeli érettségi / gimi szünet
máj 10 sze 9:00 Történelem írásbeli érettségi / gimi szünet
máj 11 cs 9:00 Angol írásbeli érettségi / gimi szünet
máj 12 p 9:00 Német írásbeli érettségi
máj 13 szo
máj 14 v
máj 15 h 8:00 Informatika, digitális kultúra középszintű érettségi 
máj 16 k 8:00 Biológia írásbeli érettségi
máj 17 sze
máj 18 cs 8:00 Kémia írásbeli érettségi
máj 18 cs 14:00 Földrajz írásbeli érettségi
máj 18 cs 7:30 Áldozócsütörtöki istentisztelet 
máj 19 p
máj 20 szo
máj 21 v Petőfi 200 km kerékpártúra
máj 22 h 8:00 Informatika, digitális kultúra emelt szintű érettségi 
máj 22 h Petőfi 200 km kerékpártúra
máj 23 k 8:00 Fizika írásbeli érettségi
máj 23 k 14:00 Vizuális kultúra érettségi
máj 24 sze
máj 25 cs
máj 26 p Baksay nap (DÖK)
máj 27 szo
máj 28 v Pünkösd vasárnap
máj 29 h Pünkösd hétfő
máj 30 k
máj 31 sze
jún 1 cs Hókezdő áhítat
jún 2 p
jún 3 szo
jún 4 v Nemzeti Összetartozás Napja (Trianon)
jún 5 h
jún 6 k
jún 7 sze Emelt szintű szóbeli érettségik: jún. 7-14.
jún 8 cs
jún 9 p
jún 10 szo
jún 11 v
jún 12 h Vizsgahét
jún 13 k Vizsgahét
jún 14 sze Vizsgahét
jún 15 cs Vizsgahét
jún 15 cs
jún 16 p Tanítás nélküli munkanap
jún 17 szo Általános iskolai ballagás
jún 18 v



jún 19 h Középszintű szóbeli érettségik 06.19-24-ig
jún 20 k
jún 21 sze 5. évfolyam beíratkozás
jún 22 cs 9. beíratkozás
jún 23 p
jún 24 szo
jún 25 v Tanévzáró istentisztelet
jún 26 h
jún 27 k
jún 28 sze
jún 29 cs Záró értekezlet
jún 30 p


