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A 2022/23-as tanév helyi rendje 

Gimnázium 180 nap (7 tanítás nélküli nap)  

Feladat Határidő Felelős 

Tankönyvek érkezése augusztus 19. Szijártóné L. Ildikó 

Nyári szabadság után 1. munkanap a 
pedagógusoknak 

augusztus 22.  

Tankönyvek csomagolása augusztus 22-23. Szijártóné L. Ildikó 

Tanév-előkészítő nyitóértekezlet  augusztus 23. igazgató, ig. helyettes 

Munkaközösségi értekezletek augusztus 23-26.  
igazgató, 
munkaközösségvezetők 

Tantestületi továbbképzés augusztus 24. igazgató 

Tanmenetek elkészítése augusztus 24-31.  szaktanárok 

Igazgatói értekezlet a Centrumban augusztus 25.  

Osztályozóvizsgák augusztus 26. és 29. 8.00 igazgató, szaktanárok 

Gólyatalálkozó a 9. évfolyamosok számára augusztus 29-30. Vigh Viktor és ofők 

Nevelőtestületi értekezlet: intézményi 
alapdokumentumok felülvizsgálata, a tanév 
előkészítése 

augusztus 31. 8.00 igazgató 

Digitális napló adatokkal feltöltése és működtetése folyamatos Grodvalt Ottó 

Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap szeptember 1. 7.45 óra igazgató, ig. helyettes, ofők 

Tankönyvek kiosztása szeptember 1. Szijártóné Lepsényi Ildikó 

SZIR adatbázis kezelése és egyéb 
adatszolgáltatással kapcsolatos tennivalók 
(statisztika) 

folyamatos Grodvalt Ottó 

Az oktatás indítása: 
-órarend, felügyeletek beosztása 
-termek, tornacsarnok rendje 

szeptember 1-5. igazgató, ig. helyettes 

-szerződések megkötése nem iskolai dolgozókkal szeptember 1-5. igazgató 

-a tanulók balesetvédelmi oktatása szeptember 1-5. ofők, szaktanárok 

A tanulók jelentkezésének határnapja az október-
novemberi érettségi vizsgákra 

szeptember 5. igazgató, ofők 

A tanmenetek, osztályfőnöki és munkaközösségi 
programok leadása 

szeptember 5. 
szaktanárok, 
munkaközösségvezetők 

Közösségi szolgálatról tájékoztató szeptember 6. Némethné Rádl Krisztina 

Októberi ECL nyelvvizsgára jelentkezés szeptember 7. Némethné Rádl Krisztina 

A tanmenetek, osztályfőnöki és munkaközösségi 
programok ellenőrzése 

szeptember 12. 
munkaközösségvezetők, 
igazgató 

Tanévkezdő szakmai fórumok a POK 
szervezésében 

szeptember 12-22. igazgató, igh. 

Találkozó az általános iskolák végzős 
osztályfőnökeivel 

szeptember 15. igazgató 

Diákközgyűlés szeptember 16. DÖK segítő tanár 

Iskolai és osztály szülői értekezlet szeptember 19. 16.30 igazgató és ofők 

Kompetenciaméréshez szükséges adatok 
megküldése (bemeneti mérés) 

szeptember 23. igazgató, iskolatitkár 

Magyar Diáksport Nap  szeptember 30. Haraszti Zsolt 

A tanulmányi versenyekre jelentkezés folyamatos igazgató, szaktanárok 

Az iskolai adminisztráció és munkaterv leadása a 
fenntartónak 

szeptember 30. igazgató 

A DÖK programjának elfogadása szeptember 30. DÖK segítő tanár 

A tanulmányi területek közzététele szeptember 30. igazgató 

Vas megyei pályaválasztási tájékoztató elkészítése  szeptember  igazgató 
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Feladat Határidő Felelős 

ECL nyelvvizsga szeptember 30.-október 1. 
Némethné Rádl Krisztina, 
vizsgáztató tanárok 

Országos kompetenciamérés (10. évf. bemeneti)  október 3-4. igazgató, ofők, iskolatitkár 

Iskolai, városi megemlékezés az aradi vértanúk 
emléknapján 

október 6. Pernecker Csilla 

Novemberi ORIGÓ nyelvvizsgára jelentkezés október 12. Némethné Rádl Krisztina 

Őszi érettségi vizsgaidőszak  október 14.-november 25.  kijelölt iskolák 

A statisztikai adatszolgáltatás határnapja    október 15. Grodvalt Ottó 

Gólyabál, önképzőköri műsorok október 15. Vigh Viktor, 9-10. évf. ofők 

Őszi középszintű írásbeli érettségi vizsgák október 15-26. kijelölt iskolák 

A tanulmányi versenyekre jelentkezés továbbítása  folyamatosan igazgató  

A tanulmányi területek belső kódjainak 
meghatározása és megküldése a Felvételi 
Központnak 

október 20. igazgató 

A felvételi tájékoztató iskolai honlapon való 
elhelyezése és a felvételi eljárás rendjének 
közzététele a közoktatás információs rendszerében 

október 20. igazgató, igh., iskolatitkár 

Nemzeti Ünnep megünneplése október 21. 
Kovácsné Simon Viktória 
12.A 

Tinódi-Szeibert pályázat meghirdetése    október 21. humán mk. 

Pályaválasztási és Képzési Kiállítás október 26-27. igazgató, igh., Vigh Viktor 

Decemberi ECL nyelvvizsgára jelentkezés november 3. Némethné Rádl Krisztina 

Novemberi Origó nyelvvizsga  november 4-5. Némethné Rádl Krisztina 

Az őszi szünet utáni első tanítási nap november 7.  

Fogadóóra november 14. szaktanárok 

Nyílt nap a gimnázium iránt érdeklődőknek november 16. igazgató, igh., szaktanárok 

Kompetenciaméréshez szükséges adatok 
megküldése (kimeneti mérés) 

november 23. igazgató, iskolatitkár 

Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák november 21-25. igazgató 

Szalagavatók november 25-26 11-12. évf. ofők 

Novemberi ECL nyelvvizsga november 25-26. 
Némethné Rádl Krisztina, 
vizsgáztató tanárok 

Pályaorientációs nap december 1. igazgató, tantestület 

OKTV és más tanulmányi versenyek folyamatos 
igazgató, 
munkaközösségvezetők 

Januári Origó nyelvvizsgára jelentkezés december Némethné Rádl Krisztina 

Felvételi feladatlap-igény jelentése december 9. igazgató 

1. féléves nevelési értekezlet december 12. igazgató 

Műveltségi verseny 1. fordulója december 19. testnevelés szakos tanárok 

EU nap és Karácsonyi ünnepi  december 20. 
Csejteiné L. Henriett, 
Grodvaltné M. Veronika és 
Szijártóné L. Ildikó 

A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21.   

Téli szünet december 22.-január 6.   

A téli szünet utáni első tanítási nap január 9.   

A  tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálata 

január 9.-május 12. testnevelők 

Februári ECL nyelvvizsgára jelentkezés január 9. Némethné Rádl Krisztina 

Januári Origó nyelvvizsga január Némethné Rádl Krisztina 

Educatio Kiállítás január 14. 
Szijártóné L. Ildikó, 
osztályfőnökök 
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Feladat Határidő Felelős 

Műveltségi verseny 2. fordulója január 12. szakmais oktatók 

Az első félév vége január 20.  

I. félévi osztályozó értekezlet január 20. igazgató, nevelőtestület 

Egységes írásbeli felvételi a 8. évfolyamosoknak január 21. 10 óra igazgató, szaktanárok 

A tanulók és a kiskorú tanulók szüleinek értesítése 
az I. félévi eredményekről 

január 27. ofők 

Nevelőtestületi értekezlet január 30. igazgató 

Pótló írásbeli felvételi a 8. évfolyamosoknak január 31. 14 óra igazgató, szaktanárok 

Tinódi Emléknap, a Tinódi-Szeibert pályázat 
eredményhirdetése    

január 31. dr. Hajdu Tamás 

Februári ECL nyelvvizsga február 3-4. 
Némethné Rádl Krisztina, 
vizsgáztató tanárok 

Félévi szülői értekezlet február 6.  ofők 

A 8. évfolyamosok értesítése az írásbeli vizsga 
eredményéről 

február 10. igazgató, igh. 

Jelentkezés a márciusi Origó nyelvvizsgára február Némethné Rádl Krisztina 

Kisérettségi a 12. évfolyamon magyarból február 13. humán munkaközösség 

Kisérettségi a 12. évfolyamon történelemből február 14. humán munkaközösség 

Jelentkezés a május-júniusi érettségi vizsgákra, ill. a 
felsőfokú továbbtanulásra  

február 15. 
12. évf. ofők, jegyzők, 
igazgató 

Sítábor február 20-24. testnevelés szakos tanárok 

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja február 24. történelem szakos tanárok 

Műveltségi verseny 3. fordulója március 2. 
közismeretis 
munkaközösség-vezetők 

Márciusi Origó nyelvvizsga március 
Némethné Rádl Krisztina, 
vizsgáztató tanárok 

Országos kompetenciamérés (9., 10., 11. évf.)  március 6.-június 9.  igazgató, ofők, iskolatitkár 

Áprilisi ECL nyelvvizsgára jelentkezés március 7. Némethné Rádl Krisztina 

Nemzeti Ünnep megünneplése március 14. Simonné Keszei Anita 10.B 

„Kisérettségi” (szóbeli) a 11. évfolyamon március 16-17.   
magyar és történelem szakos 
tanárok 

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása március 17. igazgató 

Diákközgyűlés március 24. DÖK segítő tanár 

Diáknap március 31. DÖK segítő tanár 

Kisérettségi a 12. évfolyamon matematikából március reál munkaközösség 

Áprilisi ECL nyelvvizsga március 31.-április 1.  
Némethné Rádl Krisztina, 
vizsgáztató tanárok 

ORIGÓ nyelvvizsgára jelentkezés április Némethné Rádl Krisztina 

Fogadóóra április 3. szaktanárok 

Tavaszi szünet április 6.-április 11.  

45. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi 
Pályázat tábora 

április 11.-április 14. 
igazgató, humán 
munkaközösség 

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap április 12.  

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a 
Felvételi Központnak (elektronikus úton és 
írásban) 

április 13. igazgató 

Megemlékezés a holocaust áldozatairól április 14. történelem szakos tanárok 

Kisérettségi a 12. évfolyamon angol nyelvből április nyelvi munkaközösség 

Tinódi Atlétika Kupa Pünkösthy Huba 
Emlékverseny 

április 20. testnevelők 

Fakultatív tantestületi kirándulás április 21-23. 
Vigh Viktor, Szijártóné L. 
Ildikó 
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Feladat Határidő Felelős 

A felvételre jelentkezők és az általános iskolák 
értesítése 

április 28. igazgató, igh. 

Tankönyvrendelés április 28. Szijártóné L. Ildikó 

Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon május 4.   

Év végi osztályozó értekezlet a 12. évfolyamon  május 4. igazgató, tantestület 

Ballagás május 5. igazgató, ig. helyettes, ofők 

A május-júniusi érettségi vizsgák kezdete május 8. igazgató, tantestület 

Tavaszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak  május 8-26. igazgató, jegyzők 

Júniusi ECL nyelvvizsgára jelentkezés május 11. Némethné Rádl Krisztina 

Májusi Origó nyelvvizsga május 
Némethné Rádl Krisztina, 
vizsgáztató tanárok 

ÖDBK-találkozó május 27. 
igazgató, igh., Kőszegi 
Zsanett, ÖDBK tagjai 

Városi Pedagógusnap június 2.  polgármester 

Nemzeti Összetartozás napja június 4. osztályfőnökök 

Szóbeli emelt szintű érettségi vizsgák június 7-14. igazgató 

Júniusi ECL nyelvvizsga június 9-10. 
Némethné Rádl Krisztina, 
vizsgáztató tanárok 

Tanév végi osztályozó értekezlet június 14. igazgató, tantestület 

Sport- és egészségnap  június 15. 
igazgató, osztályfőnökök, 
testnevelés mk 

Utolsó tanítási nap június 16.   

Tanévzáró ünnepély június 20. 8.00 igazgató, ig. helyettes 

Szóbeli középszintű érettségi vizsgák június 19-30. szaktanárok 

Beiratkozás a 9. évfolyamra június 21-23. igazgató, ofők 

Tankönyvrendelés végső határideje június 27. Szijártóné Lepsényi Ildikó 

Tanévzáró értekezlet június 30. igazgató 

 
   

Tanítás nélküli munkanapok (7 munkanap):           

Pályaorientációs nap (1 nap) december 1.   

Diáknap (1 nap) március 31.  

Tantestületi kirándulás (1 nap) április 21.  

Írásbeli érettségi vizsga (3 nap) május 8-10.   

Tanulmányi kirándulás (1 nap) május-június  

 
 

Tematikus napok, hetek: 

Magyar Diáksport Napja: 2022. szeptember 30.  

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2023. március 6-10. 

Digitális témahét: 2023. március 27-31. 

Fenntarthatósági témahét: 2023. április 24-28.  

 

 

 

Belső tematikus napok: 

október 15. gólyanap 
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december 20. Karácsonyi ünnepség és EU nap 

május 5. Ballagás  

június 14. Sport- és egészségnap  

 

EGYÉB JELES NAPOK AZ ÉV SORÁN 

október 31.  – Takarékossági világnap 

január 22.  – A magyar kultúra napja 

március 22. – A víz világnapja 

április 11. – A magyar költészet napja 

április 22.- A Föld napja 

 

 


