
A 2022/2023-as tanév munkarendje 

- Tanévnyitó:      2022. szeptember 01.  (csütörtök)  8.00  

- Első tanítási nap:    2022. szeptember 01.   8.30 

- Az első félév     2023. január 20-ig tart 

- A tanulók (szülők) értesítése a 

   félév eredményéről:    2023. január 27-ig 

- A tanév utolsó tanítási napja:  

  - a 9-11, és 1/13. évfolyamosoknak:  2023. június 16. (péntek) 

  - a 12. , 5/13. és a 2/14.évfolyamosoknak 2023. május 04. (csütörtök) 

- A 9. évfolyamra jelentkezők 

   beiratkozása:    2023. június 22. (csütörtök) 

- A tanév vége:    2023. augusztus 31. 
 

Szünetek: 

- Téli szünet     2022. december 22 – 2023. január 06. 

- A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2022. december 21. (szerda).  

- A szünet utáni első tanítási nap:  2023. január 08. (hétfő) 

- Tavaszi szünet    2023. április 06 - április 11. 

- A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2023. április 05. (szerda) 

- A szünet utáni első tanítási nap:  2023. április 12. (szerda) 
 

Vizsgák: 

- őszi érettségi írásbeli vizsgák   2022. október 17. – október 27. 

- őszi érettségi szóbeli vizsgák – középszinten 2022. november 21-25. 

- ágazati alapvizsga az 1/13. évfolyamon  2023. január 19-20. 

- mellékszakképesítés vizsgái    2023. február 

- programkövetelmény szerinti képesítő vizsga 2023. április 

- tavaszi érettségi írásbeli vizsgák   2023. május 08-26. 

- tavaszi szóbeli érettségi vizsgák: - emelt szintű: 2023. június  07-14.                                                            

                                                        - közép szintű: 2023. június 19-30. 

- szakmajegyzék szerinti szakmai vizsgák  2023. május-június 

- ágazati alapvizsga a 10. évfolyamon  2023. június 5-6.  

Tanítás nélküli munkanapok 

- diáknap    1 nap (2023. június 9.) 

- írásbeli érettségi   1 nap  (2023. május 8.) 

- igazgatói szünnapok   3 nap (2022. november 2-3-4.)  

 

Fontosabb rendezvényeink 

- 2022. szeptember 01.  8.00  Tanévnyitó ünnepség 

- 2022. szeptember 16.  Szülői értekezlet 



- 2022. szeptember 19. és 21.  Szakmai oktatásban résztvevő 9. évfolyamosok  

 anyanyelvi, matematikai és tanulási képességének országos     

 mérése 

- 2022. október 06.   Megemlékezés az aradi vértanúkról 

- 2022. október 15. (szombat)  Országos munkanap hétfői munkarend szerint 

- 2022. október 21.   Megemlékezés az 1956-os forradalomról és 

      szabadságharcról 

- 2022. október 29.   14.00: Szalagavató ünnepség       

- 2022. október 31.   Országos pihenőnap 

- 2022. november 01.   Mindenszentek. Munkaszüneti nap 

- 2022. november 03-04-05.   Igazgatói szünnap 

- 2022. november 07-11.  Projektnapok a 9. B osztály számára 

- 2022. november 11.   A magyar nyelv napja 

- 2022. november 14-15.  Nyílt Tanítási Napok 

- 2023. január 19-20.   Ágazati alapvizsga az 1/13. évfolyamon 

- 2023. február 10.   Szülői értekezlet 

- 2023. február 24.   Megemlékezés a kommunista és egyéb 

                                                            diktatúrák áldozatairól 

- 2023. március 06-10.   „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

- 2023. március 06-17.  Petőfi Hetek rendezvényei 

- 2023. március 06 – június 09. Országos kompetenciamérés a 9-11. évfolyamon 

- 2023. március 14.   Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról 

      és szabadságharcról 

- 2023. március 27-31.  Digitális Témahét       

- 2023. április 14.    Megemlékezés a holocaust áldozatairól 

- 2023. április    Programkövetelmény szerinti képesítő vizsga 

- 2023. május 01.    A munka ünnepe 

- 2023. május 06. 9.00  Ballagás.  

- 2023. május 08-17.   Írásbeli érettségi vizsgák      

- 2023. május- június   OKJ-s és új szakmajegyzék szerinti szakmai vizsgák  

- 2023. június 02.   Nemzeti Összetartozás napja 

- 2023. június 05-06.   Ágazati alapvizsga a 10. évfolyamon 

- 2023. június 09.    Diáknap 

- 2023. június 16.   A tanév utolsó tanítási napja.  

- 2023. június 19-20-21.  12.A érettségi vizsgája   

- 2023. június 22. 900  A 9. évfolyamos tanulók beiratkozása 

- 2023. június 23. 800  Tanévzáró ünnepség 

- 2023. június 26-27-28.  12.B érettségi vizsgája  

- 2023. június 30.   Tanévzáró értekezlet 

       


