
T A N É V       R E N D J E
Tanév rendje

2020  - 2021 nap óra
2020 augusztus 25. kedd 9.00 Javítóvizsga (záradékok bevezetése,ofő), Előrehozott érettségihez osztályozó vizsga megszervezése

augusztus 31. hétfő 14.00-20.00 Kollégiumi beköltözés évfolyamok szerinti bontásban, a honlapon feltüntetett feltételekkel
2020 szeptember 1. kedd 8.00 Osztálytermekben 4 osztályfőnöki óra

12.00 Veni Sancte Megjelenés ünneplő ruhában. Ismerkedős sportdélután, tűzvédelmi oktatás a kollégiumban
szeptember 2. szerda Kollégiumi csoportok ismerkedése
szeptember 3. csütörtök Városmegismerő séta a gólyákkal
szeptember 8. kedd Kisboldogasszony ünnepe. Mária születésnapja. Igeliturgia a kollégiumokban. 
szeptember 9. szerda  Kollégiumi szabadidős szakkörök alakuló ülése.
szeptember 14. hétfő 11.00 Városi pedagógusnap, rövidített tanítási nap
szeptember 17. csütörtök 8.00 Füredi fiatalok napja 10.B/Szakács szintvizsga
szeptember 23. szerda NEMZETKÖZI HULLADÉKGYŰJTŐ NAP - ISKOLAI PROGRAM SZERVEZÉSE
szeptember 24. csütörtök 16.00 9. osztályok szülői értekezlete
szeptember 29. kedd 8.00 10.C/Cukrász szintvizsga

2020 október 1. csütörtök Idősek világnapja -kollégiumi szervezés
október 5. hétfő 18.00 SZMK alakuló értekezlet.
október 6. kedd Aradi vértanúk emléknapja. 
október 8. csütörtök 16.00. 16.00. 10.-12. évfolyam: Szülői értekezlet. 16.45. Fogadó óra 9.-12. évfolyamig; kollégiumban is. Magyarok Nagyasszonya Ünnepe 
október 9. péntek Szüreti fesztivál
október 10. szombat Szüreti fesztivál
október 11. vasárnap Szüreti fesztivál
október 19. hétfő Tanulmányi területek és a felvételi eljárás rendjének a meghatározása, a felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása. 
október 22. csütörtök Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. Lelki nap, Október 23.-ai emlékműsor. 
október 23. péntek Városi ünnepség-Koszorúzás.
október 24. szombat Őszi szünet.
október 25. vasárnap Őszi szünet.
október 26. hétfő Őszi szünet.
október 27. kedd Őszi szünet.
október 28. szerda Őszi szünet.
október 29. csütörtök Őszi szünet.
október 30. péntek Őszi szünet.
október 31. szombat Őszi szünet.

2020 november 1. vasárnap Őszi szünet. Kollégiumi beköltözés
november 2. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap
november 13. péntek Magyar Nyelv Napja 
november 20. péntek Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
november 29. vasárnap Advent első vasárnapja. Szentmise- 1 kollégiumi csoporttal részvétel.
november 30. hétfő 1. Adventi gyertyagyújtás

2020 december 3. csütörtök Fogyatékkal élő emberek nemzetközi napja.
december 4. péntek Jelentkezés határideje a központi felvételi vizsgára
december 6. vasárnap Advent második vasárnapja. Kollégiumi Mikulás
december 7. hétfő 2. Adventi gyertyagyújtás.
december 10. csütörtök 16.00. Fogadóóra 9.-12. évfolyam és a kollégiumban. Fórum: Google Meet ; Feladatlap-igény bejelentése a központi felvételihez.
december 12. szombat Munkanap
december 13. vasárnap Advent harmadik vasárnapja. 
december 14. hétfő 3. Adventi gyertyagyújtás.
december 18. péntek Téli szünet előtti utolsó tanítási nap. Karácsonyi műsor. Osztálykarácsony. 4. gyertyagyújtás

2021. január 3. vasárnap Kollégiumok nyitása. Beköltözés.
január 4. hétfő Első tanítási nap a téli szünet után. NETFIT mérés kezdete.
január 22. péntek A Magyar Kultúra Napja. 2020-2021-es tanév I.félévének utolső tanítási napja. Félév zárása. Osztályozó értekezlet.
január 23. szombat 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga
január 29. péntek Szülők kiértesítése az I.félév eredményeiről

2021. február 4. csütörtök Tanítás nélküli munkanap (Pályaválasztási orientációs nap)
február 5. péntek 12.00. Szalagtűző ünnepi szentmise végzősöknek, többi osztálynak Google Classroomon keresztüli oktatás
február 11. csütörtök 16.00. Szülői értekezlet. 16.45. Fogadóóra. 9.-12. évfolyam. Kollégium.
február 15. hétfő Érettségire, felsőoktatási intézménybe és szakmai vizsgára való jelentkezés határideje
február 17. szerda Hamvazószerda-Szentmise.
február 25. csütörtök A Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Szóbeli felvételi elbeszélgetés
február 26. péntek Szóbeli felvételi elbeszélgetés
február 27. szombat Szóbeli felvételi elbeszélgetés

2021 március 5. péntek Bukásra álló végzős tanulók szüleinek kiértesítése.
március 8. hétfő Nőnap. Osztályszinten és a kollégiumokban ünnepeljük
március 12. péntek Március 15.-ei megemlékezés.
március 15. hétfő Városi rendezvény. Nemzeti ünnep.
március 17. szerda Szent Benedek Nap Füreden 
március 22. hétfő Digitális témahét
március 23. kedd Digitális témahét
március 24. szerda Digitális témahét
március 25. csütörtök Digitális témahét

március 26. péntek
Digitális témahét Lelki nap, utolsó tanítási nap tavaszi szünet előtt, 10. és 11.évfolyamosoknak fakultáció választás, és rendész mellék 
szakképesítés jel. hat.idő

március 29. hétfő Tanítás nélküli munkanap
március 30. kedd Tanítás nélküli munkanap
március 31. szerda Tanítás nélküli munkanap

2021 április 1. csütörtök Tavaszi szünet.
április 2. péntek Tavaszi szünet. 
április 3. szombat Tavaszi szünet.
április 4. vasárnap Tavaszi szünet.
április 5. hétfő Tavaszi szünet.
április 6. kedd Tavaszi szünet. Kollégiumi beköltözés.
április 7. szerda Tavaszi szünet utáni I. tanítási nap.
április 16. péntek Holokauszt áldozatainak emléknapja. Iskolai és városi ünnepség.
április 23. péntek  NETFIT mérés zárása
április 28. szerda Végzősök búcsúztatása a kollégiumban.
április 29. csütörtök Bolondballagás.   Szerenád.   Iskola befejező évfolyamainak utolsó tanítási napja   Végzős osztályozó értekezlet
április 30. péntek 9.00 Ballagás

2021 május 3. hétfő 9.00 Magyar nyelv és irodalom közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Tanítás nélküli munkanap
május 4. kedd 9.00 Matematika közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Tanítás nélküli munkanap
május 5. szerda 9.00 Történelem közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Tanítás nélküli munkanap
május 6. csütörtök 9.00 Angol nyelv közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsga
május 7. péntek 9.00 Német nyelv közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsga
május 10. hétfő 8.00 Borász és 10.15 Vincellér szakmai írásbeli vizsga
május 12. szerda 8.00 Rendészeti ágazati közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsga
május 13. csütörtök 8.00 Biológia közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsga
május 14. péntek 8.00 Cukrász szakmai írásbeli vizsga
május 14. péntek 8.00 Informatika középszintű írásbeli érettségi vizsga
május 17. hétfő 8.00 Informatika emelt szintű írásbeli érettségi vizsga
május 24. hétfő Pünkösdhétfő
május 26. szerda 8.00 OKÉV mérés 10. évfolyamosok részére 
május 28. péntek NETFIT mérés eredményeinek feltöltése. Pedagógusnap

2021 június 1. kedd 8.00 Kisvizsga 11.évfolyam részére
június 2. szerda 8.00 Kisvizsga 9.-10. évfolyam részére
június 3-10. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 4. péntek Nemzeti összetartozás napja. Koszorúzás városi rendezvényen. Kastélyátadás emléknap
június 11. péntek Osztálykirándulások napja.
június 15. kedd 8.00 Utolsó tanítási nap, Te Deum       Osztályozó értekezlet
június 16. szerda Szóbeli érettségi vizsgák 12.R
június 17. csütörtök Szóbeli érettségi vizsgák 12.R
június 18. péntek Szóbeli érettségi vizsgák 12.R
június 21. hétfő Szóbeli érettségi vizsgák 12.G
június 22. kedd Szóbeli érettségi vizsgák 12.G
június 23. szerda 9.00 Beiratkozás 9. évfolyamosok részére
június 24. csütörtök Bizonyítványok összeolvasása
június 28. hétfő Bizonyítványosztás
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