
A 2021/2022-es tanév eseményei 

 

Szeptember 

 

Szeptember 01. szerda 08.00   tanévnyitó ünnepség, utána osztályfőnöki órák 8.45- től 

Szeptember 03. péntek                         Veni Sancte tanévnyitó mise (7.50 – 8.45 óráig 5-8.  

évfolyam, 8.45 – 9.30 óráig 9-12. évfolyam, 9.30 – 10.15  

óráig 1-4. évf.) 

Szeptember 06 -13. szülői értekezletek az alsó tagozatos osztályokban 

Szeptember 06. hétfő előrehozott érettségi vizsgákra történő jelentkezés 

határideje   

Szeptember 07. kedd DÖK gyűlés (minden kedden) 

Szeptember 08. szerda  szülői értekezletek az 5., 9. és 12. évfolyamos osztályokban 

16.30-tól 

Szeptember 09. csütörtök szülői értekezletek az 6-8. és 10-11. évfolyamos 

osztályokban 16.30-tól 

 8.a osztályban szülők tájékoztatása a felvételi eljárás 

menetéről 

Szeptember 13-24. osztályozó vizsgák az előrehozott érettségi vizsgákhoz 

kapcsolódóan 

Szeptember 15. szerda szülői választmányi ülés 16.30-tól 

Szeptember 20 – október 11. 

között 

pályaválasztást megalapozó kompetenciavizsgálat  

(ált. iskola 8. évfolyam) 

Szeptember 24. péntek terményáldás 

Szeptember 30. csütörtök  a magyar népmese napja – mesemondó vetélkedő 

Szeptember 30. csütörtök  9.a osztály lelki napja Tiszajenőn 

   

                                                                                                                                                                                                                               

Október 

 

Október 01. péntek Zenei Világnap megemlékezés 

Október 06. szerda  aradi vértanúk emléknapja (megemlékezés osztályfőnöki 

órákon) 

Október 7. csütörtök  9.b osztály lelki napja Tiszajenőn 

Október 11. hétfő első osztályosok avatása (alsó tagozat) 

Október 14. csütörtök Fecskeköszöntő (5. és 9. évfolyam) 

Október 15. péntek Diáknap - tanítás nélküli munkanap 

Október 21. csütörtök  9.g osztály lelki napja Tiszajenőn 

Október 22. péntek október 23. ünnepség az 1. órában 

Október 25-29. őszi szünet  

a szünet utáni első tanítási nap november 02. kedd 



 

November 

 

November 19-ig Szülők értesítése a tanuló gyenge tanulmányi 

eredményéről, 

November 20. szombat szalagavató ünnepség 

November 22. hétfő fogadóórák 5-10. évfolyam 

November 25. csütörtök nyílt tanítási nap, délután pályaválasztási szülői értekezlet 

 

 

 

December  

 

December 03. péntek 12. évfolyam lelki napja (Cserkészház) 

December 03. péntek  nyolcadikos tanulók jelentkezése a központi írásbeli 

vizsgákra 

December 10. péntek szülők és pedagógusok lelki délutánja 

December 11. szombat pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap, áthelyezett 

munkanap)  

December 17. péntek iskolai szentmise, 12.00 órától gyertyagyújtás 

December 20-21. tanítás nélküli munkanapok – szakmai, pedagógiai napok 

December 22. – január 02.  téli szünet (utolsó tanítási nap december 17., első tanítási 

nap január 03.) 

 

 

 

Január 

 

Január 05. szerda 16.30 4. évfolyamos tanulók szülői tájékoztatója a nyolc 

évfolyamos gimnáziumi képzésről 

Január 06. csütörtök házszentelés 

Január 21. péntek az első félév vége 

Magyar Kultúra Napja 

Január 22. szombat központi írásbeli felvételi vizsgák (magyar, matematika) 

megtekintés: január 27. csütörtök 

Január 28. péntek a tanulók értesítésének határideje a félévi eredményekről 

 

 

 



 

Február 

 

Február 01. kedd félévi tantestületi értekezlet 

Február 02-04. szülői értekezletek 1-4. évf. 

Február 07-10. szülői értekezletek 5-12. évf. 

Február 15. érettségi vizsgákra történő jelentkezés, felvételi lapok 

beadásának határideje 

Február 17-18. farsang 

Február 18. péntek 11. évfolyam lelki napja (Cserkészház) 

Február 24. csütörtök  Beharangozó 

 

 

 

Március 

 

Március 02. Hamvazószerda – iskolai szentmise 

Március 11. péntek március 15. ünnepség az 1. órában 

Március 16-17. elbeszélgetés a leendő 1. évfolyamosok szüleivel 

Március 16-18. Szent József hét 

Március 26. szombat áthelyezett munkanap, tanítás hétfői nap szerint 

Március 30. szerda diákközgyűlés 

 

 

Április 

 

Április 01. péntek nagyböjti lelki gyakorlat szülők és pedagógusok számára 

szülők értesítése gyenge tanulmányi eredményről 

Április 4. hétfő fogadóórák 16.00-18.00 

Április 14-19. tavaszi szünet 

Április 20 –május 03. országos kompetenciamérések 10. évfolyamon 

(osztályonként 2 nap) 

Április 21-22. első évfolyamosok beiratkozása 

Április 29. péntek 

 

12. évfolyam utolsó tanítási napja, iskolai ballagás 12.00 

órától 

Április 30. szombat városi ballagás 

 

 



 

Május 

 

Május 02-03. hétfő – kedd  érettségi szünet, tanítás nélküli munkanapok 

Május 04 - 05. szerda-

csütörtök 

délutáni tanítás a lelki napos osztályok kivételével 

május 04-én délelőtt lelki nap az 5-6. évfolyamnak,  

május 05-én  délelőtt lelki nap a 7-8. évfolyamnak  

Május 04. lelki nap 10.a osztály (Tiszajenő) 

Május 05. lelki nap 10.b osztály (Tiszajenő) 

Május 06. lelki nap 10.g osztály (Tiszajenő)  

Május 04-17. országos kompetenciamérés 6. évfolyam (osztályonként 2 

nap) 

Május 18-31. országos kompetenciamérés 8. évfolyam (osztályonként 2 

nap) 

Május 27. (és június 03.) osztálykirándulások javasolt időpontjai 

           

 

           

Június 

 

Június 1-9.  emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák  

Június 14. utolsó tanítási nap a gimnáziumi évfolyamoknak, Te Deum 

tanévzáró mise 

Június 15. utolsó tanítási nap az ált. iskolai évfolyamoknak, Te Deum 

tanévzáró mise 

Június 15-24. középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

Június 17. 17.00 óra 8.a osztály ballagása 

Június 24. 16.30 óra  tanévzáró ünnepség 

Június 24. leendő 5. és 9. évfolyamosok beiratkozása 

 

 

 


