
A 2020/2021 tanév rendje 
Dátum  Tevékenység 
2020. augusztus 31. (hétfő) 14,00-tól Beköltözés a kollégiumba 

2020. szeptember 1. (kedd) 

 Első tanítási nap 

8,00-tól 
Ünnepélyes tanévnyitó, Hőzső utca, bitumenes 
pálya (gyülekezés 7,30-7,45 között a bitumenes 
pályán az osztályfőnökök irányításával) 

 3 osztályfőnöki óra megtartása (11.35-ig) 

2020. szeptember 3. (csütörtök) 
09,00-tól Szentmise a 9. évfolyamos tanulóknak a 

Szentháromság Plébániatemplomban 

11,00-tól Szentmise a 10. évfolyamos tanulóknak a 
Szentháromság Plébániatemplomban 

2020. szeptember 4. (péntek) 
09,00-tól Szentmise a 11. évfolyamos tanulóknak a 

Szentháromság Plébániatemplomban 

10,30-tól Szentmise a végzős tanulóknak a Szentháromság 
Plébániatemplomban 

2020. szeptember 4. (péntek)  Őszi érettségire jelentkezés 
Szakmai javítóvizsgára jelentkezés 

2020. szeptember 3.  Felnőttoktatás első tanítási nap 
2020. szeptember 11. (péntek)  Agrárkamarai rendezvény 

2020. szeptember 18. (péntek) 
 Tanügyi dokumentumok ellenőrzése 
16.00-tól 9. évfolyam részére szülői értekezlet (Hőzső u.) 

2020. szeptember 25. (péntek)  

TÚRANAP, tanítás nélküli munkanap (1.), DÖK 
nap  
Munkatervek, tanmenetek leadása 
Egészségtudatos gondolkodás és iskolai 
mozgástevékenységek témanap – Magyar 
Diáksport Napja 

2020. szeptember 30. (szerda)  
A Hivatal honlapján közlemény formájában 
nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 
tanulmányi területeinek meghatározási formáit. 

2020. október 1. (csütörtök)  Normatíva, közoktatási statisztika előkészítése 

2020. október 6. (kedd) 
 Érettségi témakörök megjelölése, egyeztetése 
 Osztályszintű megemlékezés az aradi vértanúkról 

2020. október 6. (kedd)  Városi ünnepség 
2020. október 8. (csütörtök) 14,30-tól A 9. évfolyam Gólyaavatója 

2020. október 14. (szerda)  
Szakképzési Fesztivál (1. nyílt nap)  
Tanítás nélküli munkanap (2.) Pályaorientációs 
nap 

2020. október 20. (kedd)  
Az iskola nyilvánosságra hozza honlapján a 
felvételi tájékoztatót. A tanulmányi területkódok 
feltöltése. 

2020. október 22. (csütörtök) 8,00-tól 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emléknapja Iskolai szintű megemlékezés Nemzeti 
ünnepünkről. 



2020. október 23. (péntek) 9,00-tól 

Ünnepi Szentmise a Szentháromság 
Plébániatemplomban 
Városi Ünnepség - Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emléknapja - Nemzeti ünnep 

2020. október 26 – október 30. 
(hétfő – péntek)  Őszi szünet 

2020. november 1. (vasárnap) 10,00 
Mindenszentek napja 
Városi megemlékezés a háborúkban elesett 
honfitársainkról 

2020. november 1. (vasárnap) 16.00-tól Kollégium nyitás 
2020. november 11. (szerda) 9,00-tól Iskolai nyílt nap (2.) 

2020. november 20. (péntek) 
16,00-tól Szülői értekezlet (1.) 

 Országos Kompetenciamérés adatszolgáltatási 
határidő 

   

2020. december 7. (hétfő)  Pedagógus Lelki nap 
Tanítás nélküli munkanap (3.) 

2020. december 12. (szombat) 

 Tanítás nélküli munkanap (4.), a december 24. 
csütörtök ledolgozása 

9,00-tól Iskolai nyílt nap (3.) 
 

15,00 és 
18,00-tól Szalagavató 

2020. december 18. (péntek) 8,00-tól Lelki nap (diák), Szent Karácsony Ünnepe 
(tanítási nap) 

2020. december 21. (hétfő) - 
2020. december 31. (csütörtök)  Téli szünet 

2020. december 25-26.   Karácsony 
2021. január 1. (péntek)  Újév 
2021. január 3. (vasárnap) 16,00-tól Kollégium nyitása 

2021. január 6. (szerda)  Utolsó tanítási nap a felnőttoktatásban résztvevők 
számára 

2021. január 11 – április 23.  A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálata -NETFIT 

2021. január 20-21.  
(szerda-csütörtök) 9,00-tól Osztályozó vizsgák 

2021. január 22. (péntek) 13,00-tól I. félév vége,  
Osztályozó értekezlet 

2021. január 27. (szerda) 14,30-tól Pedagógiai munkát elemző, értékelő 
nevelőtestületi értekezlet  

2021. január 29. (péntek)  Az ellenőrző könyvek kiadása. 

2021. február 15. (hétfő)  Érettségire és szakmai vizsgára jelentkezés 
határideje 

2021. február 19. (péntek)  Az általános iskola továbbítja a tanulói 
jelentkezési lapokat a középfokú iskolának. 

2021. február 15-19. (hétfő -
péntek)  Próbaérettségi HÉT 



2021. február 25. (csütörtök)  Osztályszintű megemlékezés a kommunista 
diktatúra áldozatairól 

2021. március 1 – március 5.  
(hétfő - péntek)  TÉMAHÉT – Pénzügyi és vállalkozói témahét 

2021. március 5. (péntek) 16,00-tól Szülői értekezlet (2.) 

2021. március 12. (péntek) 8,00-tól 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emléknapja, iskolai szintű megemlékezés Nemzeti 
ünnepünkről. 

2021. március 15. (hétfő)  
Ünnepi Szentmise a Szentháromság 
Plébániatemplomban 
Városi Ünnepség - Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc emléknapja - Nemzeti ünnep 

2021. március 16. (kedd)  Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra 
hozása a honlapon. 

2021. március 22 – 26. (hétfő-
péntek)  TÉMAHÉT – Digitális Témahét 

2021. március 26. (péntek)  
A Hivatal elektronikus formában megküldi az 
iskolának a hozzájuk jelentkezett tanulók listáját 
ABC sorrendben. 

2021. március 31. (szerda) 
 Lelki nap a Húsvét jegyében 

Tanítás nélküli munkanap (5.) 

 Érettségi vizsgával kapcsolatos felkészítés a 
tanárok számára. 

2021. április 1 – április 6. 
(csütörtök – kedd)  Tavaszi szünet 

2021. április 4-5. (vasárnap -
hétfő)  Húsvét 

2021. április 6. (kedd) 16,00-tól Kollégium nyitása 

2021. április 14. (szerda)  
Az iskola igazgatója az ideiglenes felvételi 
rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – 
megküldi a Hivatalnak. 

2021. április 16. (péntek)  Osztályszintű megemlékezés – Holokauszt 
emléknap 

2021. április 19 – 23. (hétfő-
péntek)  TÉMAHÉT – Fenntarthatósági témahét 

2021. április 23. (péntek)  

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, 
és elküldi az iskolának (egyeztetett felvételi 
jegyzék). 

2021. április 26-27. (hétfő – 
kedd) 8,00-tól Osztályozó vizsga végzős tanulók részére 

2021. április 27. (kedd) 17,00-tól Kollégiumi ballagás 

2021. április 28. (szerda) 15,00-tól Szerenád 

  



2021. április 29. (csütörtök) 
9,00-tól Vidám ballagás 
13,00-tól Osztályozó értekezlet a végzősöknek 
 A végzősök utolsó tanítási napja 

2021. április 30. (péntek)  
Az iskola megküldi a felvételről vagy elutasításról 
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak. 

17,00 Ballagás 

2021. május 1. (szombat)  A Munka ünnepe 

2021. május 3. (hétfő) 
9,00-tól Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi 
 Tanítás nélküli munkanap a technikumban (6.) 

2021. május 4. (kedd) 9,00-tól Matematika írásbeli érettségi 
 Tanítás nélküli munkanap a technikumban (7.) 

2021. május 5. (szerda) 9,00-tól Történelem írásbeli érettségi 
 Tanítás nélküli munkanap a technikumban (8.) 

2021. május 6. (csütörtök) 9,00-tól Angol nyelv írásbeli érettségi 
2021. május 7. (péntek) 9,00-tól Német nyelv írásbeli érettségi 
2021. május 10-21. (hétfő – 
péntek)  Rendkívüli felvételi eljárás 

2021. május 10-12. (hétfő - 
szerda) 8,00-tól 

A szakmai írásbeli vizsgák kezdete 
Tanítás nélküli munkanap a szakképző iskolában 
(6., 7.) 

2021. május 11. (kedd) 14,00 Földrajz írásbeli érettségi 
2021. május 12. (szerda) 8,00-tól Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak írásbeli 
2021. május 13. (csütörtök) 8,00-tól Biológia írásbeli érettségi 
2021. május 14. (péntek) 8,00-tól Informatika írásbeli érettségi 
2021. május 18. (kedd) 8,00-tól Fizika írásbeli érettségi 
2021. május 23 – 24. (vasárnap 
– hétfő)  Pünkösd 

2021. május 24. (hétfő) 16,00-tól Kollégium nyitása 
2021. május 26. (szerda) 8,00-tól Országos kompetenciamérés (10. évfolyam) 
2021. május 28. (péntek)  NETFIT eredmények feltöltési határideje 

2021. június 4. (péntek) 8,00-tól Nemzeti összetartozás napja, iskolai szintű 
megemlékezés.  

2021. június 4. (péntek)  Szóbeli szakmai vizsgák a szakképző iskolában 
2021. június 10-11.  
(csütörtök - péntek) 8,00-tól Osztályozó vizsga 

2021. június 15. (kedd) 
 Utolsó tanítási nap, II. félév vége 
13,00-tól Osztályozó értekezlet 

2021. június 14 - 25. (hétfő – 
péntek)  Szóbeli érettségi vizsgák  

2021. június 22. (kedd) 8,30-tól Technikumi tagozatra történő beiratkozás 
  



2021. június 23. (szerda) 

8,30-tól Szakképző iskolai tagozatra történő beiratkozás 

13,00-tól Érettségire épülő, ill. a szakiskolai szakképző 
évfolyamokra történő beiratkozás 

 
Bizonyítványok, törzslapok, beírási naplók 
megírása, statisztika leadásának határideje. 
Jutalomkönyvek leadása aláírásra. 

2021. június 30. (szerda) 

9,00-tól Ünnepélyes tanévzáró 

 

Nevelőtestületi értekezlet (a pedagógiai munka 
elemzése, értékelése, hatékonyságának 
értékelése).  Beszámolók leadása.  Előzetes 
tantárgyfelosztás ismertetése. 

2021. január 22. (péntek) 13,00-tól I. félév vége,  
Osztályozó értekezlet 

2021. január 27. (szerda) 14,30-tól Pedagógiai munkát elemző, értékelő 
nevelőtestületi értekezlet  

2021. január 29. (péntek)  Az ellenőrző könyvek kiadása. 

2021. február 15. (hétfő)  Érettségire és szakmai vizsgára jelentkezés 
határideje 

2021. február 19. (péntek)  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 
lapokat a középfokú iskolának. 

2021. február 15-19. (hétfő -
péntek)  Próbaérettségi HÉT 

2021. február 25. (csütörtök)  Osztályszintű megemlékezés a kommunista 
diktatúra áldozatairól 

2021. március 1 – március 5.  
(hétfő - péntek)  TÉMAHÉT – Pénzügyi és vállalkozói témahét 

2021. március 5. (péntek) 16,00-tól Szülői értekezlet (2.) 

2021. március 12. (péntek) 8,00-tól 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emléknapja, iskolai szintű megemlékezés Nemzeti 
ünnepünkről. 

2021. március 15. (hétfő)  
Ünnepi Szentmise a Szentháromság 
Plébániatemplomban 
Városi Ünnepség - Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc emléknapja - Nemzeti ünnep 

2021. március 16. (kedd)  Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra 
hozása a honlapon. 

2021. március 22 – 26. (hétfő-
péntek)  TÉMAHÉT – Digitális Témahét 

2021. március 26. (péntek)  
A Hivatal elektronikus formában megküldi az 
iskolának a hozzájuk jelentkezett tanulók listáját 
ABC sorrendben. 

2021. március 31. (szerda) 
 Lelki nap a Húsvét jegyében 

Tanítás nélküli munkanap (5.) 

 Érettségi vizsgával kapcsolatos felkészítés a tanárok 
számára. 



2021. április 1 – április 6. 
(csütörtök – kedd)  Tavaszi szünet 

2021. április 4-5. (vasárnap -
hétfő)  Húsvét 

2021. április 6. (kedd) 16,00-tól Kollégium nyitása 

2021. április 14. (szerda)  
Az iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort 
– a Hivatal által meghatározott módon – megküldi 
a Hivatalnak. 

2021. április 16. (péntek)  Osztályszintű megemlékezés – Holokauszt 
emléknap 

2021. április 19 – 23. (hétfő-
péntek)  TÉMAHÉT – Fenntarthatósági témahét 

2021. április 23. (péntek)  

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, 
és elküldi az iskolának (egyeztetett felvételi 
jegyzék). 

2021. április 26-27. (hétfő – 
kedd) 8,00-tól Osztályozó vizsga végzős tanulók részére 

2021. április 27. (kedd) 17,00-tól Kollégiumi ballagás 

2021. április 28. (szerda) 15,00-tól Szerenád 

2021. április 29. (csütörtök) 
9,00-tól Vidám ballagás 
13,00-tól Osztályozó értekezlet a végzősöknek 
 A végzősök utolsó tanítási napja 

2021. április 30. (péntek) 
 

Az iskola megküldi a felvételről vagy elutasításról 
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak. 

17,00 Ballagás 

2021. május 1. (szombat)  A Munka ünnepe 

2021. május 3. (hétfő) 
9,00-tól Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi 
 Tanítás nélküli munkanap a technikumban (6.) 

2021. május 4. (kedd) 
9,00-tól Matematika írásbeli érettségi 
 Tanítás nélküli munkanap a technikumban (7.) 

2021. május 5. (szerda) 
9,00-tól Történelem írásbeli érettségi 
 Tanítás nélküli munkanap a technikumban (8.) 

2021. május 6. (csütörtök) 9,00-tól Angol nyelv írásbeli érettségi 
2021. május 7. (péntek) 9,00-tól Német nyelv írásbeli érettségi 
2021. május 10-21. (hétfő – 
péntek)  Rendkívüli felvételi eljárás 

2021. május 10-12. (hétfő - 
szerda) 8,00-tól 

A szakmai írásbeli vizsgák kezdete 
Tanítás nélküli munkanap a szakképző iskolában 
(6., 7.) 

2021. május 11. (kedd) 14,00 Földrajz írásbeli érettségi 



2021. május 12. (szerda) 8,00-tól Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak írásbeli 
2021. május 13. (csütörtök) 8,00-tól Biológia írásbeli érettségi 
2021. május 14. (péntek) 8,00-tól Informatika írásbeli érettségi 
2021. május 18. (kedd) 8,00-tól Fizika írásbeli érettségi 
2021. május 23 – 24. (vasárnap 
– hétfő)  Pünkösd 

2021. május 24. (hétfő) 16,00-tól Kollégium nyitása 
2021. május 26. (szerda) 8,00-tól Országos kompetenciamérés (10. évfolyam) 
2021. május 28. (péntek)  NETFIT eredmények feltöltési határideje 

2021. június 4. (péntek) 8,00-tól Nemzeti összetartozás napja, iskolai szintű 
megemlékezés.  

2021. június 4. (péntek)  Szóbeli szakmai vizsgák a szakképző iskolában 
2021. június 10-11.  
(csütörtök - péntek) 8,00-tól Osztályozó vizsga 

2021. június 15. (kedd) 
 Utolsó tanítási nap, II. félév vége 
13,00-tól Osztályozó értekezlet 

2021. június 14 - 25. (hétfő – 
péntek)  Szóbeli érettségi vizsgák  

2021. június 22. (kedd) 8,30-tól Technikumi tagozatra történő beiratkozás 

2021. június 23. (szerda) 

8,30-tól Szakképző iskolai tagozatra történő beiratkozás 

13,00-tól Érettségire épülő, ill. a szakiskolai szakképző 
évfolyamokra történő beiratkozás 

 
Bizonyítványok, törzslapok, beírási naplók 
megírása, statisztika leadásának határideje. 
Jutalomkönyvek leadása aláírásra. 

2021. június 30. (szerda) 

9,00-tól Ünnepélyes tanévzáró 

 

Nevelőtestületi értekezlet (a pedagógiai munka 
elemzése, értékelése, hatékonyságának 
értékelése).  Beszámolók leadása.  Előzetes 
tantárgyfelosztás ismertetése. 

 


