2016/2017
Tanév rendje
Időpont

Feladat/rendezvény
2016

szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap

szeptember 17.

V. Regionális Szántóverseny megrendezése

október 6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

október 20.

A tanulmányi területek fő jellemzőinek és kódjainak
megállapítása. Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása.

október 21.

Iskolai szintű megemlékezés az 1956. október 23-ai forradalomról
és az azt követő szabadságharcról

október 26.

Intézményi nyílt nap
Őszi szünet: 2016. november 2-4.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).
november 11.

Szülői értekezlet (Fogadó órával egybekötve)

november 30.

Intézményi nyílt nap

december 16.

Szalagavató
Téli szünet: 2016. december 22. – 2017. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
2017
január 20.

Félév vége

február 10.

Szülői értekezlet a szakgimnáziumi osztályokban (Fogadó órával
egybekötve)

február 15.

Az érettségi és szakmai vizsgákra történő jelentkezés határideje

február 17.

Szülői értekezlet a szakközépiskolai osztályokban (Fogadó órával
egybekötve)

február 24.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

március folyamán

A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala

március 14.

Iskolai szintű megemlékezés az 1848. március 15-ei forradalomról
és az azt követő szabadságharcról

március folyamán

SZKTV verseny megrendezése

április 12.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

április 13.

SzaKi Mit Tud
Tavaszi szünet 2017. április 13-18.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2017. április 19. (szerda).
május 4.

A végzős diákok utolsó tanítási napja
Ballagás

május 8.

magyar nyelv és irodalom érettségi

május 9.

matematika érettségi

május 10.

történelem érettségi

május 11.

angol nyelv érettségi

május 12.

német nyelv érettségi

május 17.

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak érettségi

május 18.

informatika érettségi

május 19. (1400)

földrajz érettségi

május folyamán

szakiskolai szakmai vizsgák

május folyamán

Iskolai TeSzedd! akció

május 25.

Országos Kompetenciamérés megszervezése, lebonyolítása

június 2.

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

június 15.

Utolsó tanítási nap

június 19-30.

Szóbeli érettségi vizsgák

