
Fontosabb dátumok, események 
 

2022. december 9. – szalagavató 
2023. január 23. – tanítás nélküli munkanap  
2023. február 06. – érettségire jelentkezés határideje 
2023. március 16-17. – tanítás nélküli munkanapok 
2023. május 4. - gimnáziumi ballagás 
2023. május 8-tól - írásbeli érettségik 
2023. június 8-9-10. - osztálykirándulások 
2023. június 9. tanítás nélküli munkanap 
2023. június 15. – nyolcadikos ballagás 
2023. június 16. - utolsó tanítási nap, évzáró 
2023. június 19-23. - középszintű szóbeli érettségik 

 

Ünnepélyek, megemlékezések 

Szabó Lőrinc halálának évfordulója (október 3.)     2022. október 3.  
Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)  (of. óra keretében)   2022. október 6. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)   2022. október 21. 
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)  2023. február 20 -24. 
 (of. óra keretében)   
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)   2023. március 14. 
Szabó Lőrinc születésének évfordulója (március 31.)    2023. március 31. 
A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) (of. óra keretében)  2023. április 14-19. 
Nemzeti összetartozás napja (június 4.)      2023. június 2. 

 
 
Érettségi vizsgák rendje 

Írásbeli érettségi vizsgák: május 8-25. 
Szóbeli érettségi vizsgák: június 19-23. 

 
Szünetek 

Téli szünet: 2022. december 22. - 2023. január 8. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (kedd)   
A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 9. (hétfő)  

Tavaszi szünet: 2023. április 6 – április 11.  
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április  5. (szerda)  
A szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda)  

 
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:  

2022. október 31. (hétfő) - ledolgozva október 15-én, szombaton 
2022. november 1. (kedd) Mindenszentek ünnepe 
2023. március 15. (szerda) - Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe  
2023. május 29. (hétfő) Pünkösd  

 
 
Áthelyezett munkanapok a 2022/2023-es tanévben  

2022. október 15. szombat  - pályaorientációs nap 



A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 
2022. szeptember 1-5. - osztályszülői értekezletek 
2022. szeptember 5. (Fenyves) és 12. (Pasa) - Összevont Szülői Választmány értekezlet  
2022. október 20. 17:00 - Továbbtanulási tájékoztató  a 8. évf. szülők részére  
2022. december 5. Fogadóóra (regisztrációval, 16:00-18:00) 
2023. január 30. - Összevont Szülői Választmány értekezlet  (16:30) 
2023. január 30 - február 2. - Osztályszülői értekezletek  
2023. március 2. Tájékoztató szülői értekezlet az iskolában biztosított hit- és erkölcstan oktatásról 
2023. április 3. - Fogadóóra (regisztrációval, 16:00-18:00) 
2023. május 30. - Összevont  szülői értekezlet a leendő 9. évfolyamnak 
 
Egyéni fogadóórák heti rendszerességgel - bejelentkezés az eKrétán keresztül 
 

Nyílt napok 
2022. november 16.  és 21. - gimnáziumi nyílt napok 
2023. február 2. - Tájékoztató leendő elsős szülőknek 
2023. február 15., március 1., március 22. - iskolakóstolgató foglalkozások  
 

Nyolcadikos felvételi eljárás lebonyolítása 
2022. december 2. Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára 
2023. január 21., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák megszervezése 
2023. január 31., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák megszervezése azon 

jelentkezők  számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni 
2023. január 27. péntek 8.00 -16.00 A kijavított vizsgadolgozatok megtekintése 
2023.február 3.  A kijavított pótló vizsgadolgozatok megtekintése 
2023. február 27 (H), március 7. (K), március 8. (Sz), március 13. (H) Szóbeli felvételi vizsgák 
2023. március 17. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása 
2023. március 21-22. Adatlapok módosításának lehetősége  
2023. április 11. Ideiglenes felvételi rangsor az OH-nak  
2023. április 21. Egyeztetett felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása  
2023. április 28. Jelentkezők, általános iskolák értesítése  

 
Tanulmányok alatti vizsgák 
 

Vizsgaidőszakok (osztályozó- és különbözeti vizsgák): 
2022. szeptember 19-21. 
2023. január 9-13.  
2023. április 17-21.  
2023. június 5-9.  
2023. augusztus 23-30. (javító- és osztályozóvizsgák) 
 

Egyéb belső mérések, vizsgák  
 

● Angol nyelvi mérés   
9/Kny:   2022. október, 2023. február 6-10.,  május 30-31.  
Minden további gimnáziumi osztálynál, kivéve a 12. évfolyamot: április 17-21. 

 
● 2. idegen nyelv (német, spanyol) - előrehozott érettségi próbavizsga: 2023. január 30. 



● Német nyelvi próbavizsga 9.Ny 2023. január 23-i héten. 
● Belső mérések német nyelvből 

○ 11.b  -  2023. április 17. 
○  9.ny, 9.b, 10.a2, 10.b  - 2023. május 22. 

● Kisérettségi vizsgák 
○ Történelem (szóbeli) 2023. április 12. 10.b, 2023. április 17. 10.a 
○ Matematika (írásbeli) 2023. május 2. kedd 10. évf. 

● Próbaérettségi 12. évf. 
○ Magyar nyelv és irodalom (szóbeli) - 2023. március 6., március 13. 12.b 
○ Történelem, szóbeli vizsga: 2023. március 27. 12.a; április 3. 12.b 
○ Matematika írásbeli vizsga:  

■ 2023. január 11. emelt szint - szintfelmérés céljából - 12. évf. fakultáció; 
■ 2023.február 13. - 12. évf. 

○ Biológia írásbeli vizsga: 
■ 12. évf. fakultáció: 2022. november 15., 2023. január 17., 2023. március 28. 
■ 11. évf. fakultáció: 2022. november 30., 2023. február 1., 2023. április 26. 

● Év végi írásbeli vizsga történelemből 
○ 9. évfolyam: 2023. június 1-6.között 

 
 
 

Országos mérések: 

Országos pályaorientációs vizsgálat (8. évfolyam)   2022. szeptember 19-október 10. 
DIFER méréshez szűrés (1. évfolyam)    2022. szeptember 
NETFIT felmérések       2022. október  - 2023. május 
Országos kompetenciamérés 

●  Bemeneti mérések: 2022. szeptember 26.- november 30. 
- 10. évfolyamon 2022. szeptember 26. – október 7., (szövegértés, matematika, természettudomány) 
- 8. évfolyamon 2022. október 10–21., (szövegértés, matematika, természettudomány, célnyelv - angol 
(8.a), idegen nyelv- angol 8.b, 8.c) 
- 6. évfolyamon 2022. október 24 – november 11. (szövegértés, matematika, természettudomány, célnyelv 
- angol (6..a), idegen nyelv- angol 6.b) 
- 4. és 5 évfolyamon 2022. november 14-30. (szövegértés, matematika) 

● Kimeneti mérések: 2023. március 6 – június 9. A kimeneti mérések évfolyamonkénti ütemezését – a 
bemeneti mérések tapasztalatainak függvényében – a hivatal később határozza meg. 
 


