
A 2021/22-es tanév programja 
A járványhelyzet alakulásától függően változhat! 

 

Szeptember 1. (szerda) 

 

  

08.15: Érkezés az iskolába, az udvar berendezése  

09.00: Igazgatói óra 

09.55-től 2 osztályfőnöki óra 

Tankönyvosztás! 

 6. (hétfő) Őszi érettségi vizsgaidőszakra jelentkezés utolsó napja a vizsgát 

szervező iskolában (kiegészítő, szintemelő, pótló, javító és 

előrehozott) Az írásbeli október 18-án kezdődik. 

 14. (kedd) A délutáni testnevelés alóli felmentési kérvények leadásának 

határideje a KRÉTÁN.  

 13-17. (szerda-péntek)  17.00:  Szülői értekezlet, kivéve a bejövő osztályoknak  

 17. (péntek) Jelentkezés OKTV-re! 

 23. (csütörtök) Gólyaavató  

 24-25. (péntek-

szombat) 
Erdei iskola (7. a) -  Pilisszentkereszt 

 24-25. (péntek-

szombat) 
Kutatók éjszakája 

 24. (péntek) Témanap: Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek.  

Október 9. (szombat) Ráckeve napja 

Szalagavató (pótnap: okt. 8.) 

 15. (péntek) Bolyai matematika csapatverseny  /7-8. évfolyam, helyben/ 

 20. (szerda)  14.00: Ady-matek 9. /6-8. évf./ 

 22. (péntek)  12.00: Október 23-i iskolai megemlékezés  

 21-24. (csütörtök-

vasárnap) 
Vármentő napok Szögligeten 

 23. (szombat) Nemzeti ünnep, városi ünnepség  

 okt. 25-29. ŐSZI SZÜNET  

November 02. (kedd) A szünet utáni első tanítási nap 

 08. (hétfő)  Igazgatói tájékoztató az általános iskolás jelentkezők számára 

(videóüzenet) 

 22. (hétfő) Ady-nap 

 23. (kedd)  Fenntarthatósági témanap: 2 osztályfőnöki óra (filmnézés), a 

tanítás ezt követően az 1. órától órarend szerint rövidítve zajlik 

tovább 

 29. (hétfő)  14.00: Zrínyi matematika verseny 

 Hónap végén Túra: Gerecse  

December 07. (kedd) Varga Tamás matematika verseny /7-8. osztály/ 

16.00-tól  fogadóóra (online) 

 11. (szombat) Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap) 

 

 
21. (kedd) A szünet előtti utolsó tanítási nap 

11.00: Karácsonyi megemlékezés 

 dec. 22-31.  TÉLI SZÜNET  

2022 
Január 3. (hétfő) A szünet utáni első tanítási nap 

 jan.03. – jún.14. A tanulók fizikai állapotának ellenőrzése  



 21. (péntek) Magyar kultúra napja (zenei előadások a szünetekben) 

14.00: A félév vége, jegyzáró értekezlet  

 22. (szombat) 10.00: Hat- és négyévfolyamos felvételi vizsga  

Pótló vizsga: jan. 27., 14.00 

 24. (hétfő) 

 

9.00: Nevelőtestületi értekezlet 

(tanítás nélküli munkanap) 

 26. (szerda) Nyelvi próbaérettségi (előrehozott és végzős) 

 27. csütörtök 10.50: Ady halálának évfordulója, Ady-diák díj átadása  

 Hónap végén Túra: Börzsöny 

Február 4. (péntek) Az érettségi jelentkezési lapok leadása  

 11. (péntek) Az érettségi jelentkezések véglegesítése  

 14-16. (hétfő-szerda) 17.00: Szülői értekezlet  

a 10. évfolyam számára pályaválasztási tájékoztató 
(osztályszinten) 

 18-21. (péntek-hétfő) Síszünet   (nincs tanítás) 

 16. (szerda) Előzetes faktos jelentkezés határideje a 10. évfolyamon 

 21-25. (hétfő–péntek) Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól 

Március 07-11. Pénzügyi témahét 

 11. (péntek) 12.00: márc.15-i iskolai ünnepség 

 14. (hétfő) Nincs tanítás 

 15. (kedd) Március 15-i városi ünnepség  

 26. (szombat) Tanítás nélküli munkanap 

 szervezés alatt Túra: Cserhát 

 

Április 01. (péntek) Hugó-nap: DÖK-nap (tanítás nélküli munkanap) 

 07. (csütörtök) 16.00-18.00: Fogadóóra (online) 

 11. (hétfő) Költészet napja: délutáni kávéház 

 14-19. TAVASZI SZÜNET 

 25-29. Fenntarthatósági témahét (26-án beszámolók) 

 28. (csütörtök) este: Szerenád  

 29. (péntek) 2. óra: igazgatói óra 

3. óra: búcsú a technikai dolgozóktól 

4. óra: tanárbúcsúztató 

14:00: a végzős évfolyam záróértekezlete 

 29. (péntek) –május 04. 

(szerda) 
Határtalanul-kirándulás: Erdély 

Május ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 

 02. (hétfő) 9.00: magyar  

 03. (kedd) 9.00: matematika  

 04. (szerda) 9.00: történelem  

 02-04. (hétfő-szerda) Évközi szóbeli vizsgák: magyar, történelem, idegen nyelvek 

 05. (csütörtök) 9.00: angol (közép- és emelt szinten is)  

Tanítás nélkül munkanap! 

 06. (péntek) 9.00: német   

Tanítási nap! 

 10. (kedd) 8.00: kémia  

14.00: földrajz  

 12. (csütörtök) 8.00: biológia  



 13. (péntek) 8.00: informatika (középszintű) 

14.00: ének  

 16. (hétfő) 08.00: informatika (emelt szintű) 

 17. (kedd) 8.00: fizika  

14.00: vizuális kultúra  

 18. (szerda) 8.00: francia  

 20. (péntek) 08.00: orosz  

Faktos jelentkezés végső határideje a 10. évfolyam számára  

  Matematika vizsga 10. évf. 

 Országos Kompetenciamérés: 8. 10. évfolyam  

A mérések digitálisan történnek! 

 május 5. és 7. (szerda; péntek): 8. a osztály - az első nap szövegértés és matematika, a második 

nap természettudomány és első idegen nyelv 

 április 20. – május 3. között két napon:  10. évfolyam - az első nap szövegértés és matematika, 

a második nap természettudomány 

  Mátrai Csillagok - éjszakai teljesítménytúra 

Június 03. (péntek) Nemzeti összetartozás napja 

 01-09. (szerda-

csütörtök) 
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

 

 15. (szerda) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP /3 osztályfőnöki óra/ 

14.00: jegyzáró értekezlet 

 13-24. (hétfő-péntek) Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

 24. (péntek) 09.00: Tanévzáró, igazgatói óra 

 22-24.(szerda-péntek) 08.00-16.00: Beiratkozás  

 

 27. (hétfő) Nevelőtestületi értekezlet 

július  01. (péntek) 19.00: Duna-parti Ady-party 

júl-aug.  Régésztábor  

 


