
óra Programok, események

2022 szeptember 1. csütörtök 8:00 Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepség  

szeptember 2. péntek

szeptember 3. szombat

szeptember 4. vasárnap

szeptember 5. hétfő  Városmegismerő kirándnulás, köszöntő

szeptember 6. kedd

szeptember 7. szerda

szeptember 8. csütörtök Kisboldogasszony ünnepe, Mária születésnapja. Szentmisén való részvétel egy-egy csoport

szeptember 9. péntek

szeptember 10. szombat

szeptember 11. vasárnap

szeptember 12. hétfő

szeptember 13. kedd 16:30 Végzős és 9Ny., 9S. ,9A. osztályok szülői értekzelete , kollégiumi fogadóóra

szeptember 14. szerda

szeptember 15. csütörtök

szeptember 16. péntek

szeptember 17. szombat FORRÁS PONT 

szeptember 18. vasárnap

szeptember 19. hétfő 7:40

szeptember 20. kedd 7:40

szeptember 21. szerda

szeptember 22. csütörtök Nyílt nap,   Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap - Kollégium

szeptember 23. péntek

szeptember 24. szombat

szeptember 25. vasárnap

szeptember 26. hétfő

szeptember 27. kedd

szeptember 28. szerda

szeptember 29. csütörtök Idősek Világnapja

szeptember 30. péntek Magyar Diáksport Napja 

2022 október 1. szombat

október 2. vasárnap

október 3. hétfő

október 4. kedd

október 5. szerda

október 6. csütörtök 16:30

Szülői értekezlet  9.G. - 11. évfolyamoknak     -       17:30 FOGADÓ ÓRA iskola, kollégium (regisztrációhoz 

kötött)  -   Aradi vértanúk napja - ünnepi megemlékezés

október 7. péntek

október 8. szombat

október 9. vasárnap

október 10. hétfő Lelki egészség világnapja

október 11. kedd Osztályozó vizsgák - előrehozott érettségi miatt

október 12. szerda Osztályozó vizsgák - előrehozott érettségi miatt

október 13. csütörtök Nyílt nap

október 14. péntek EXPO FEHÉRVÁR

október 15. szombat EXPO FEHÉRVÁR

október 16. vasárnap

október 17. hétfő

október 18. kedd PANNON EGYETEM AULA - EXPO

október 19. szerda

október 20. csütörtök Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása

október 21. péntek Okt 23. ünnepség   -   Nyelvi vizsga 1.

október 22. szombat

október 23. vasárnap Október 23 (városi rendezvényen részvétel)

október 24. hétfő

október 25. kedd

október 26. szerda

október 27. csütörtök

október 28. péntek Nyelvi vizsga 1. PÓT

október 29. szombat

október 30. vasárnap

október 31. hétfő Pihenőnap

2022 november 1. kedd Mindenszentek

november 2. szerda

november 3. csütörtök

november 4. péntek

november 5. szombat

november 6. vasárnap  

november 7. hétfő

november 8. kedd

november 9. szerda KÜLÖNBÖZETI vizsgák végső határideje

november 10. csütörtök

november 11. péntek

november 12. szombat

november 13. vasárnap Magyar Nyelv Napja

november 14. hétfő 7:40 MK  (Pályaorinetáció és Szalagavató) -   Magyar Nyelv Napja

Tanév rendje 2022-2023 



november 15. kedd 7:40

november 16. szerda

november 17. csütörtök 18:00 Szent Benedek Gála 10 bencés év megünneplése, Helyszín: Tornacsarnok

november 18. péntek Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése

november 19. szombat

november 20. vasárnap

november 21. hétfő 16:30 Fogadó órák-regisztrációhoz kötött

november 22. kedd

november 23. szerda

november 24. csütörtök PÁLYAORIENÍTÁCIÓS NAP - tanítás nélküli munkanap

november 25. péntek

november 26. szombat

november 27. vasárnap I. adventi vasárnap

november 28. hétfő I. adventi gyertyagyújtás - Kollégiumi szentmise csoportoknak

november 29. kedd

november 30. szerda

2022 december 1. csütörtök

december 2. péntek 18:00 SZALAGAVATÓ    

december 3. szombat

december 4. vasárnap II. adventi vasárnap

december 5. hétfő II. adventi gyertyagyújtás - Kollégiumi szentmise csoportoknak     

december 6. kedd Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja    -    Mikulás



december 7. szerda Féléves nyelvi záróvizsga (9.Ny,9.G, 10.G)

december 8. csütörtök

december 9. péntek

december 10. szombat

december 11. vasárnap III. adventi vasárnap

december 12. hétfő III. adventi gyertyagyújtás - Kollégiumi szentmise csoportoknak, SÜTI VÁSÁR & verseny

december 13. kedd SÜTI VÁSÁR & verseny, Féléves nyelvi záróvizsga pótnapja

december 14. szerda

december 15. csütörtök

december 16. péntek

december 17. szombat

december 18. vasárnap IV. adventi vasárnap

december 19. hétfő IV. adventi gyertyagyújtás 

december 20. kedd Kollégiumi szentmise csoportoknak

december 21. szerda Karácsonyi ünnepség - LELKI NAP -  utolsó tanítási nap téli szünet előtt

december 22. csütörtök Téli szünet

december 23. péntek Téli szünet

december 24. szombat Téli szünet

december 25. vasárnap Téli szünet

december 26. hétfő Téli szünet

december 27. kedd Téli szünet

december 28. szerda Téli szünet

december 29. csütörtök Téli szünet

december 30. péntek Téli szünet

december 31. szombat Téli szünet

2023 január 1. vasárnap Téli szünet

január 2. hétfő Téli szünet

január 3. kedd Téli szünet

január 4. szerda Téli szünet

január 5. csütörtök Téli szünet

január 6. péntek Téli szünet

január 7. szombat Téli szünet

január 8. vasárnap Kollégiumi visszaköltözés

január 9. hétfő Téli szünet utáni első tanítási nap,    NETFIT mérés kezdete 

január 10. kedd

január 11. szerda

január 12. csütörtök

január 13. péntek

január 14. szombat

január 15. vasárnap

január 16. hétfő

január 17. kedd Jegyek zárása 

január 18. szerda Osztályozó értekezlet

január 19. csütörtök

január 20. péntek Első félév vége

január 21. szombat 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga

január 22. vasárnap Magyar Kultúra Napja

január 23. hétfő Magyar Kultúra Napja iskolai rendezvény

január 24. kedd

január 25. szerda OSZTÁLYOZÓ vizsgák végső határideje

január 26. csütörtök

január 27. péntek Első féléves értesítések kiküldése

január 28. szombat

január 29. vasárnap

január 30. hétfő

január 31. kedd 14:00 Pótló Központi írásbeli felvételi vizsga

2023 február 1. szerda

február 2. csütörtök

február 3. péntek

február 4. szombat

február 5. vasárnap

február 6. hétfő

február 7. kedd

február 8. szerda

február 9. csütörtök 16:30 Szülői értekezlet mindenkinek és FOGADÓ ÓRA 

február 10. péntek Írásbeli felvételi vizsga eredmények közzététele

február 11. szombat

február 12. vasárnap

február 13. hétfő

február 14. kedd

február 15. szerda Érettségi vizsgára jelentkezés - HATÁRIDŐ 

február 16. csütörtök

február 17. péntek

február 18. szombat

február 19. vasárnap

február 20. hétfő

február 21. kedd



február 22. szerda HAMVAZÓ SZERDA

február 23. csütörtök

február 24. péntek Kommunista Diktatúra Áldozatai - ISKOLAI EMLÉKNAP

február 25. szombat Kommunista Diktatúra Áldozatai 

február 26. vasárnap

február 27. hétfő



február 28. kedd

2023 március 1. szerda

március 2. csütörtök Szóbeli felvételi elbeszélgetés 

március 3. péntek Szóbeli felvételi elbeszélgetés - RENDÉSZ +NyeK

március 4. szombat Szóbeli felvételi elbeszélgetés - SPORT +NyeK

március 5. vasárnap

március 6. hétfő

március 7. kedd

március 8. szerda

március 9. csütörtök

március 10. péntek

március 11. szombat Szóbeli felvételi elbeszélgetés  -  Pótnap

március 12. vasárnap

március 13. hétfő

március 14. kedd 1848 forradalom és szabadságharc ünnepe  - iskolai

március 15. szerda 1848 forradalom és szabadságharc ünnepe  - városi

március 16. csütörtök

március 17. péntek Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

március 18. szombat

március 19. vasárnap

március 20. hétfő

március 21. kedd Felvételi adatlapok módosításának lehetősége

március 22. szerda Felvételi adatlapok módosításának lehetősége

március 23. csütörtök KÖZPONTI SZENT BENEDEK NAP (Szeged)  

március 24. péntek

március 25. szombat

március 26. vasárnap

március 27. hétfő

március 28. kedd

március 29. szerda

március 30. csütörtök

március 31. péntek Bukásraálló tanulók szüleinek kiértesítése

2023 április 1. szombat

április 2. vasárnap

április 3. hétfő

április 4. kedd 7:40

április 5. szerda

április 6. csütörtök Húsvéti szünet

április 7. péntek Húsvéti szünet

április 8. szombat Húsvéti szünet

április 9. vasárnap Húsvéti szünet

április 10. hétfő Húsvéti szünet

április 11. kedd Húsvéti szünet

április 12. szerda Első tanítási nap - Húsvét után

április 13. csütörtök  3. negyedéves nyelvi vizsga 9Ny

április 14. péntek 7:40

április 15. szombat

április 16. vasárnap Holokauszt Magyarországi Áldozatainka emléknapja

április 17. hétfő Holokauszt Magyarországi Áldozatainka emléknapja - iskolai

április 18. kedd

április 19. szerda

április 20. csütörtök 3. negyedéves nyelvi vizsga 9Ny - PÓTNAP

április 21. péntek

április 22. szombat

április 23. vasárnap

április 24. hétfő

április 25. kedd

április 26. szerda 7:40

április 27. csütörtök Végzősök búcsúztatása kollégiumban 

április 28. péntek Felvételi eredmények megküldése jelentkezőknek és az általános iskoláknak

április 29. szombat

április 30. vasárnap

2023 május 1. hétfő

május 2. kedd

május 3. szerda Végzősök utolsó tanítási napja  15:00 12.G és 16:00 12.A Szerenád - Bakonyi épület 

május 4. csütörtök 9:00 Ballagás 

május 5. péntek Végzősök utolsó tanítási napja 

május 6. szombat

május 7. vasárnap

május 8. hétfő 9:00 Magyar nyelv és irodalom érettségi

május 9. kedd 9:00 Matematika érettségi

május 10. szerda 9:00 Történelem érettségi 

május 11. csütörtök 9:00 Angol érettségi

május 12. péntek 9:00 Német érettségi

május 13. szombat

május 14. vasárnap

május 15. hétfő 8:00 Informatika, digitális kultúra érettségi     -     Családok Nemzetközi Világnapja - kollégium 



május 16. kedd 8:00 Biológia érettségi

május 17. szerda 9:00 Ágazati érettségik - Rendész

május 18. csütörtök 8:00 Kémia, 14:00 Földrajz

május 19. péntek

május 20. szombat

május 21. vasárnap

május 22. hétfő KISVIZSGA, NYELVI ZÁRÓVIZSGA 

május 23. kedd KISVIZSGA, NYELVI ZÁRÓVIZSGA 

május 24. szerda KISVIZSGA, NYELVI ZÁRÓVIZSGA 

május 25. csütörtök KISVIZSGA, NYELVI ZÁRÓVIZSGA 

május 26. péntek Osztálykirándulás

május 27. szombat

május 28. vasárnap PÜNKÖSD

május 29. hétfő PÜNKÖSD

május 30. kedd

május 31. szerda

2023 június 1. csütörtök Emelt szintű szóbeli érettségik

június 2. péntek Emelt szintű szóbeli érettségik

június 3. szombat Emelt szintű szóbeli érettségik

június 4. vasárnap Nemzeti Összetartozás Napja - városi

június 5. hétfő Nemzeti Összetartozás Napja - iskolai     -      Városi Pedagógus Nap

június 6. kedd Emelt szintű szóbeli érettségik

június 7. szerda Emelt szintű szóbeli érettségik

június 8. csütörtök Emelt szintű szóbeli érettségik

június 9. péntek Emelt szintű szóbeli érettségik

június 10. szombat Emelt szintű szóbeli érettségik

június 11. vasárnap

június 12. hétfő Emelt szintű szóbeli érettségik

június 13. kedd Széchényi Kastély Napja     -     Emelt szintű szóbeli érettségik

június 14. szerda 8:00 Te Deum     Emelt szintű érettségi szóbeli

június 15. csütörtök DÖK nap

június 16. péntek

június 17. szombat

június 18. vasárnap

június 19. hétfő Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 12.G                                - Ágazati alapvizsga SPORT 10.S

június 20. kedd Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 12.G                                - Ágazati alapvizsga RENDÉSZ 10.A

június 21. szerda 9:00 - 11:00 Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 12.G                                 -      Beiratkozás RENDÉSZ

június 22. csütörtök 9:00 - 11:00 Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 12.A                                 -      Beiratkozás NYEK

június 23. péntek 9:00 - 11:00 Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 12.A                                 -      Beiratkozás SPORT

június 24. szombat Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 12.A      

június 25. vasárnap

június 26. hétfő 9:00

június 27. kedd

június 28. szerda

június 29. csütörtök 9:00

június 30. péntek

szombat


