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2018/2019 tanév munkarendje 

 

Időpont Nap Események megnevezése 

2018. 
aug.21. 

k Alakuló értekezlet, kollégiumi nevelőtestület értekezlete 

Tűz-és balesetvédelmi oktatás 

aug.23-26. cs-v Lengyelországi szakmai kirándulás az Erasmus+ program keretében 

aug.27.  h Csoport-és szobabeosztás elkészítése 

aug.28-30. k-cs Gólyatábor 

aug.31. p Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

szept.2. v Beköltözés a kollégiumba, szabályismertetés, házirend, napirend, 

baleset, tűzvédelem, szülői értekezlet.  

Tanévnyitó Istentisztelet és ünnepség a templomban. 

Csoportfoglalkozás, ismerkedés a csoporttal 

szept.3. h A tanítási év első tanítási napja 

szept.5. sze DÖK választás 

szept.6 cs Szabadon választható foglalkozások résztvevőinek felmérése 

szept.7. p Diákok hazautazása 

szept.9. v Diákok visszaérkezése 

szept.14. p Csoportfoglalkozási tervek és munkatervek elkészítése és feltöltése 

az elektronikus felületre. 

Diákok hazautazása 

szept.16.  v Diákok visszaérkezése 

szept.20. cs Szülői értekezletek 9. évfolyam és végzős osztályok 

szept.21. p Diákok hazautazása 

szept.23. szo Tantestületi részvétel a „Kivilágos kivirradtig” fesztiválon. Iskolai 

stand felállítása. 

szept.23 v Diákok visszaérkezése 

szept.27. cs Szabadon választható foglalkozások éves tervének elkészítése 

szept.28. p Diákok hazautazása 

szep.30. v Diákok visszaérkezése 

   

okt.1-5. h-p Gólyahét. Pénteken gólyabál a DÖK szervezésében 

okt.4. cs 15:30 Tanári bibliaóra 

16:00 Tanári fogadóóra 

okt.6. szo Aradi vértanúk napja – Nemzeti Gyásznap részvétel a városi 

ünnepségen 

okt.5. p Diákok hazautazása 

okt.7. v Diákok visszaérkezése 

okt.10. sze Ismerkedési est – 9. évfolyamos diákoknak 

okt.13. szo Áthelyezett munkanap – Tanítási nap hétfői munkarend szerint 

Diákok hazautazása 

 

okt.14. v Diákok visszaérkezése 

okt.19. p Iskolai ünnepség a forradalom évfordulója 

Diákok hazautazása 



okt.23. k Nemzeti ünnep – munkaszüneti nap. 

 Diákok visszaérkezése 

okt.26. p Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Ünnepi Istentisztelet, emlékezés a Reformáció évfordulójára –

Diákok hazautazása 

okt.27-

nov.4 

 Őszi szünet 

 

Időpont Nap Események megnevezése 

nov.4. vas Diákok visszaérkezése 

nov.5. h Őszi szünet utáni első tanítási nap 

nov.5-9 h-p Jelenségalapú tanulás hete 

nov.7. sze Kollégiumi diákok kirándulása 

nov.8. cs 15:30 Tanári Biblia óra 

nov.10. szo Áthelyezett munkanap hétfői munkarend szerint.  

Pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap 

Diákok hazautazása 

nov.11. v Diákok visszaérkezése 

nov.12-16. h-p Móricz-hét 

nov.14 sze Mozi 

nov.16. p Diákok hazautazása 

nov.18. v Diákok visszaérkezése 

nov.23. p Diákok hazautazása 

nov.24. szo Szalagavató ünnepség 

nov.25. v Diákok visszaérkezése 

nov.28. sze Tanulmányi eredményekről értesítés kiküldése a szülőknek 

nov.30. p Diákok hazautazása 

   

dec.1. szo Áthelyezett munkanap hétfői munkarend szerint. Nyílt napi 

beiskolázási rendezvény. Tanítás nélküli munkanap 

dec.2. v Diákok visszaérkezése 

dec.3-7. h-p Nyílt hét 

dec.6. cs Mikulás napi meglepetés 

dec.6. cs 15:30 Tanári Biblia óra 16:00 Tanári fogadóóra 

17.00 Szülői értekezletek 10-11.évfolyam 

dec.7. p Diákok hazautazása 

dec.9. v Diákok visszaérkezése 

dec.18-21. h  Adventi forgatag 

dec.14. p Diákok hazautazása 

dec.15. szo Áthelyezett munkanap hétfői munkarend szerint. Pedagógus 

szakmai nap, tanítás nélküli munkanap 

dec.16. v Diákok visszaérkezése 

dec.17-20. h-cs Adventi forgatag 

dec.19. sze Karácsonyra készülődés, karácsonyi vacsora 

dec.21. p Diákok hazautazása téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Karácsonyi kibocsátó Istentisztelet 

dec.22.-

jan.2. 

 Téli szünet 



Időpont Nap Események megnevezése 

2019. 

 jan.2. 

sze Diákok visszaérkezése 

jan.3. cs Téli szünet utáni első tanítási nap 

jan.3. cs 15:30 Tanári Biblia óra 

jan.4. p Diákok hazautazása 

jan.6. v Diákok visszaérkezése 

jan.11. p Diákok hazautazása 

jan.13. v Diákok visszaérkezése 

jan.18. p Diákok hazautazása 

jan.20. v Diákok visszaérkezése 

jan.24. cs 14:30 Félévi osztályozó értekezlet 

jan.25. p A tanítási év első felének vége 

Diákok hazautazása 

jan.27. v Diákok visszaérkezése 

   

febr.1. p A tanulók illetve szülők kiértesítése a félévi tanulmányi 

eredményekről 

Diákok hazautazása 

febr.2. szo Bölcs Bagoly verseny  

febr.3. v Diákok visszaérkezése 

febr.7. cs 15:30 Tanári Biblia óra 

 16:00 Tanári fogadóóra 

febr.8. p 14:30 Félévi nevelőtestületi értekezlet 

Diákok hazautazása 

febr.10. v Diákok visszaérkezése 

febr.12-17. k-v Sítábor 

febr.15. p Diákok hazautazása 

 

febr.17. v Diákok visszaérkezése 

febr.20. sze Farsangi vetélkedő 

febr.22. p Iskolai farsang javasolt időpontja 

Diákok hazautazása 

febr.24. v Diákok visszaérkezése 

febr.25-

márc.1 

h-p PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét 

márc.1. p Diákok hazautazása 

márc.3. v Diákok visszaérkezése 

márc.6. sze Mozi 

márc.7. cs 15:30 Tanári bibliaóra 

márc.8. p Nemzetközi Nőnap, kollégista lányok köszöntése 

márc.8. p Diákok hazautazása 

márc.10. v Diákok visszaérkezése 

márc.13-17 cs-v Nagydobronyi testvériskola fogadása 

márc.14. cs Iskolai megemlékezése március 15-ről,  

diákok hazautazása 

márc.15. p Munkaszüneti nap, nemzeti ünnep 

márc.17. v Diákok visszaérkezése 

 



Időpont Nap Esemény megnevezése 

márc.18.-22 h-p Fenntarthatósági témahét 

nárc.22 p Diákok hazautazása 

márc.24 v Diákok visszaérkezése 

márc.29. p Diákok hazautazása 

márc.31. v Diákok visszaérkezése 

   

ápr.4. cs 15:30 Tanári Biblia óra 

16:00-17:00 Tanári fogadóóra 

17:00 Szülői értekezletek 

ápr.5-7 p-v Kazinczy verseny 

ápr.5. p Diákok hazautazása 

ápr.7. v Diákok visszaérkezése 

ápr.8-12 h-v Digitális témahét  

ápr.11-14 cs-v Határtalanul pályázat, Nagydobronyi kiutazás 

ápr.15. h Húsvétolás, vetélkedő 

ápr.17. sze Húsvéti Ünnepi kibocsájtó Istentisztelet 

Diákok hazautazása, tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

ápr.18.-23  Tavaszi szünet 

ápr.23. k Diákok visszaérkezése 

ápr.24. sze Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

ápr.26. p DÖK nap, tanítás nélküli munkanap 

Diákok hazautazása 

ápr.28. v Diákok visszaérkezése 

ápr.29. h Kollégiumi ballagás, vacsora 

ápr.30. k 14:30 Végzős évfolyamok osztályozó értekezlete 

Diákok hazautazása 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Időpont Nap Esemény megnevezése 

máj.1. sze Munkaszüneti nap 

Diákok visszaérkezése 

máj.2. cs Bolondballagás, szerenád 

máj.3. p 16:00 Ballagás 

Diákok hazautazása 

máj.5. v Diákok visszaérkezése 

máj.6. h írásbeli érettségi vizsga – magyar nyelv és irodalom – tanítás 

nélküli munkanap 

máj 7. k írásbeli érettségi vizsga – matematika – tanítás nélküli munkanap 

máj.8. sze írásbeli érettségi vizsga – történelem – tanítás nélküli munkanap a 

szakgimnazistáknak 

máj.9. cs Tanítási nap- angol érettségi 

máj.10. p Tanítás 

Diákok hazautazása 

máj.12. v Diákok visszaérkezése 

máj.17. p Diákok hazautazása 

máj.19. v Diákok visszaérkezése 

máj.24. p Diákok hazautazása 

máj.26. v Diákok visszaérkezése 

máj.29. sze Országos kompetenciamérés 

máj.30. cs Csendes nap, Ünnepi Istentisztelet, Tanítás nélküli munkanap 

máj.31. p Diákok hazautazása 

   

máj.31.-jún.2 p-v Hermann Ottó verseny 

jún.1. szo Móriczos kerti mulatság-alapítványi bál 

jún.2. v Diákok visszaérkezése 

jún.4. k Nemzeti összetartozás napja- városi ünnepség 

jún.6. cs Évbúcsúztató szalonnasütés 

jún.7. p Diákok hazautazása 

jún.10. h Pünkösd -Diákok visszaérkezése 

jún.12 sze Strand - Kumánia 

jún.14. p A tanítási év utolsó tanítási napja 

Diákok hazautazása 

jún.16. v Érettségizők visszaérkezése 

jún.17. h június 17-28. Szóbeli érettségi vizsgák 

 szakgimnáziumi tanulók nyári gyakorlata 

jún.20. cs Beíratkozás 

jún.22. szo 9:00 Tanévzáró ünnepség, istentisztelet 

jún.27. cs 9:00 Tanévet záró nevelőtestületi értekezlet 

 

 


