
2019/20  
Tanév rendje 

 
Szeptember 

szeptember 2.   Első tanítási nap, tanévnyitó 
szeptember 10. Szülői értekezlet – alsó 1-4. 
szeptember 11. Szülői értekezlet – felső 5-7. (8. osztály október Páv. fórum) 
szeptember 27. Európai Diáksport Napja 

 
Október 

október 4. Október 6. ünnepi műsor 
október 7-8. Papírgyűjtés 
október  (8. osztályos szülői értekezlet. + Pályaválasztási fórum) 
október 11. Tantestületi kirándulás (Tanítás nélküli munkanap) 
október 18. Könyvtárak éjszakája 
október 22. Október 23. megemlékezés,  

 
Őszi szünet: 

október 26. - november 3. (szünet előtti utolsó okt. 25.; szünet utáni első november 4.) 
 
November 
 november 8. Szent Márton nap (Tanítás nélküli munkanap) 

november 11-15. Szöveges értékelés alsó 
november 13. Fogadó óra 
november 14. Pályaorientációs nap (Tanítás nélküli munkanap) 
november 25-27. Felnőtt oktatásban résztvevők számára szervezett konzultációs napok 
november 29. Karácsonyváró családi délután 

 
December 

december 7. szombat munkanap (december 24. hétfőt kell ledolgozni) 
december 14. szombat munkanap (december 27. pénteket kell ledolgozni) 
december 20. Karácsonyi műsor 

 
Téli szünet: 

december 21. - január 5. (szünet előtti utolsó december 20.; szünet utáni első január 6.) 
 
Január 

január 18. (szombat) Központi középiskolai felvételi 
január 24. I. félév vége, osztályozó értekezlet 
január 31. Félévi értesítő kiosztása 

 
Február 

február 3. Félévi értekezlet (délután) 
február 5. Szülői értekezlet 
február 14. Farsang alsó 
február 21. Farsang felső 
február 19. 8. osztályos középiskolai jelentkezések továbbküldése 

 
Március 

március 2-6. között „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét  
március 13. Március 15. műsor 
március 23. Nevelési értekezlet (Tanítás nélküli munkanap) 
március 23-27. között Digitális Témahét  
 
 
 
 



 
Április 

március 30-április 3. Szöveges értékelés alsó 
április 1. Fogadó óra 
április 3. Húsvéti családi délután 
április 21-24. Váci hét,  
április 20-24. között. Fenntarthatósági Témahét  
 

 
Tavaszi szünet: 

április 9. – április 14. (szünet előtti utolsó április 8.; szünet utáni első április 15.) 
 
Május 

május 5. Szülői értekezlet alsó 
május 6. Szülői értekezlet felső 
május 11-12. Papírgyűjtés 
május 13. Országos mérés: Célnyelvi mérés 6. és 8. évfolyam KT német 
május 20. Országos mérés: Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyam 
május 27. Országos kompetenciamérés: 6. és 8. évfolyam 
május 25-27. Felnőtt oktatásban résztvevők számára szervezett konzultációs napok 
Kirándulások 1-4.  és 5. és 7. évfolyam számára a mérések napján 
 

Június 
június 1. Pünkösd hétfő 
június 4. Nemzeti összetartozás napja 
június 8-11. osztályozó vizsgák 
június 12. DÖK nap (Tanítás nélküli munkanap) 
június 12. Osztályozó értekezlet 
június 15. Ballagás 
június 15. Tanévzáró 
 
 
Tanítás nélküli munkanapok:  6 nap 

 

1. október 11. Tantestületi kirándulás (Tanítás nélküli munkanap) 

2. november 8. Szent Márton nap (Tanítás nélküli munkanap) 

3. november 14. Pályaorientációs nap (Tanítás nélküli munkanap) 

4. március 23. Nevelési értekezlet (Tanítás nélküli munkanap) 

5. június 12. DÖK nap (Tanítás nélküli munkanap) 

 

1 tanítás nélküli munkanap időpontja később kerül meghatározásra! 

 


