
 

 

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium  

A tanév helyi rendje   

2020/2021. tanév  

az EMMI 27/2020. (VIII.11.) rendelete alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői értekezlet: minden hétfőn 09.00 

Nevelőtestületi értekezlet: félévente valamint szükség esetén 

Információs értekezlet: minden kedden a 7. órában (14.00-14.40) 

  



 

 

 

 

2020. augusztus 17-19. hétfő-szerda  

Gólyatábor – Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató, osztályfőnökök, Barta Kor-

nélia DÖK patronáló tanárnő, DÖK  

 

2020. augusztus 17. hétfő 

09.00-15.00 Az 5. évfolyam ismerkedése az intézménnyel  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Prázmári Éva osztályfőnök 

 

2020. augusztus 19. szerda 

Szent Bernát nap Zircen 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2020. augusztus 24. hétfő  

Írásbeli javító-pótló vizsgák, azok dokumentációja 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő, Jobbágyné Reményi Henrietta 

igazgatóhelyettesek  

 

2020. augusztus 25. kedd 

08.00 Szóbeli javító-pótló vizsgák, azok dokumentációja  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő, Jobbágyné Reményi Henrietta 

igazgatóhelyettesek  

09.00 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet a díszteremben  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2020. augusztus 27-28. csütörtök-péntek  

09.00 Tanévnyitó Lelki Napok  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: hittan munkaközösség  

 

2020. augusztus 31. hétfő 

14.00 Kollégiumi beköltözés  

17.00 Kollégiumi szülői értekezlet az 5. és 9. évfolyamos tanulók szüleinek  

19.00 Bemutatkozás, csoportmegbeszélés  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2020. szeptember 1. kedd 

Első tanítási nap  

8.00 - 09.00; 11.30-12.30  Osztályfőnöki tájékoztatás (órák) az osztálytermekben  

10.00-11.15 Tanévnyitó szentmise és ünnepség „Veni Sancte”  

A Dinában az első öt órát kell könyvelni:”Veni Sancte tanévnyitó ünnepség”  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta és Jágerné Luca Enikő 

igazgatóhelyettesek  



 

 

 

 

2020. szeptember 2. szerda  

Második tanítási nap: 8.00 órától órarend szerinti tanítás  

16.00 Kollégiumi adminisztráció  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2020. szeptember 5.   

Szintemelő, pótló, javító érettségi vizsgára jelentkezés határideje  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes  

 

2020.szeptember 8. kedd 

14.00  Osztályfőnöki munkaközösségi megbeszélés 

 Szervezésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes 

 

2020. szeptember 2-18.  

Eger városának a bemutatása, a megyei könyvtár meglátogatása a kollégistáknak, tűz- és 

balesetvédelmi tájékoztatás a kollégiumban.  

Néptánc, társastánc, énekkari foglalkozások szervezése (9-11. évfolyamos diákoknak) 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2020. szeptember 6-16.  

Angliai tanulmányút  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Csákváriné Veréb Valéria munkaközösség-vezető  

 

2020. szeptember  

Határtalanul! program – 12.a 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Bozsik Zoltán osztályfőnök 

 

2020. szeptember 10. csütörtök  

16.30 Az 5. és a 9. évfolyamos szülőknek igazgatói tájékoztató a díszteremben, 

17.00 órától szülői értekezlet minden osztálynak az osztálytermekben 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: osztályfőnökök, Karóczkai Júlia igazgató  

 

2020. szeptember 11. péntek  

Az emelt szintű csoportokba, szakkörökbe való jelentkezés határideje.  

Teremcserék, emelt szintű órák, szakkörök helyének, idejének leadási határideje. Csoport-

névsorok rögzítése.  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes 

 

2020. szeptember 14. hétfő 

Írásbeli osztályozó vizsgák határideje 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes 

 

2020. szeptember 14-18. hétfő - péntek  



 

 

Erdei tábor (Felsőtárkány) a 7. C osztály tanulóinak   

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Kopasz Adrien Réka tanárnő 

 

 

2020. szeptember 15. kedd 

Szóbeli osztályozó vizsgák határideje 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes 

 

2020. szeptember 16-20. 

Határtalanul! program – 12.k 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Tóthné Török Anna osztályfőnök 

 

2020. szeptember 18. péntek  

OKTV versenyek jelentkezési határideje  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes  

 

2020. szeptember 20. vasárnap ?????????????????????? 

19.00 Kollégiumok közös szentmiséje  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2020. szeptember 29.-október 2. 

Határtalanul! program – 8.a 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Fodor Beáta osztályfőnök 

 

2020. szeptember 30. szerda 

Ünnepi szentmise, az 5. osztályosok és 9. osztályosok fogadalomtétele  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes 

 

2020. szeptember 30. szerda 

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák ta-

nulmányi területeinek meghatározási formáját. 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2020. október 5. hétfő  

19.00 Kollégiumi közgyűlés a díszteremben  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2020. október 6. kedd  

Az aradi vértanúk emléknapja  

8.00-8.30-ig rádióműsoros megemlékezés az osztályfőnökökkel, ezt követően 8.35-kor kez-

dődik a tanítás az első órával – az órák 40 percesek, a szünetek 10 percesek. Megjelenés 

ünnepi ruhában.  

Az első órára a Dinában a következőt kell könyvelni:” Az aradi vértanúk emléknapja”  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: történelem munkaközösség, osztályfőnökök  

 



 

 

Részvétel a városi koszorúzáson a Lenkey szobornál 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: történelem munkaközösség 

 

2020. október 7-10. 

Határtalanul! 12.cny 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó osztályfőnök 

 

2020. október 9. péntek  

1-3 óra kerül megtartásra 

10.00 Gárdonyi Géza szépkiejtési verseny 5-8. évfolyamosoknak  

11.00 Természettudományos verseny az 5-8. évfolyamosoknak 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: magyar és természettudományos munkaközösség 

  

2020. október 11. vasárnap ??????????????????? 

11.00 Szent Bernát templom búcsúja  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: hittan munkaközösség, kollégium 

 

2020.október 16- 30. 

2020. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes  

 

2020. október 16. péntek  

8.00 Szentmisét mutatunk be a Szent Bernát templomban Gárdonyi Gézáért/Gárdonyi em-

lékműsor  

Gárdonyi halálának évfordulóján minden diákunk részt vesz egy az íróhoz kötődő progra-

mon. Megjelenés ünnepi ruhában.  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: magyar és hittan munkaközösség 

  

2020. október 20. kedd 

Az intézmény a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által 

közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározza tanulmányi területeit, és  

rögzíti a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatót. A felvételi tájékoztató 

nyilvánosságra hozatala a honlapon.  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató 

  

2020. október 21. szerda  

17.00 5.c , 9.a, 9.e és 9.kny osztályok bemutatkozása  

19.00 Gólyabál (nyitótánc) a tornateremben  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes, osztályfőnökök, 

Barta Kornélia DÖK patronáló tanárnő, DÖK 

 

2020. október 22. csütörtök 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplése.  

Az 1-5. órát tartjuk meg.  

Ünnepi műsor 13.00 órától az udvaron. Megjelenés ünnepi ruhában. 



 

 

A Dinában a 6. órát kell könyvelni: „Az 1956-os forradalom és szabadságharc megünnep-

lése”. 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes, történelem és 

magyar munkaközösség  

 

Részvétel az 1956-os forradalom tiszteletére rendezett városi koszorúzáson. 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: történelem munkaközösség 

 

2020. október 23-től november 1-ig őszi szünet  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. csütörtök 

A szünet utáni első tanítási nap: november 2. hétfő  

 

2020. október 31. csütörtök  

A középiskola értesíti az általános iskolát a 9. és 10. évfolyamos tanulók eredményeiről  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: igazgatói tanács, Karóczkai Júlia igazgató  

 

2020. november   

09.30 Pályaválasztási kiállítás a körcsarnokban  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Barta Kornélia DÖK patronáló tanárnő, DÖK, Job-

bágyné Reményi Henrietta tanárnő  

 

2020. november 5. csütörtök  

Szent Márton napja – német nyelvi délután  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: német nyelvtanárok  

16.30 Szülői munkaközösség megbeszélése a könyvtárban  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: a szülői munkaközösség elnöke  

17.00 Fogadóóra  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

 

2020. november 11. szerda 

Délelőtt nyílt nap a gimnáziumban (1. órában igazgatói tájékoztatás)  

Óralátogatással és interaktív bemutatókkal egybekötött nyílt nap a nyolcadikosoknak  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató, Jágerné Luca Enikő igazga-

tóhelyettes  

17.00 órától igazgatói tájékoztató 

 

2020. november 12. csütörtök 

17.00 E osztályok programja  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes, osztályfőnökök  

 

2020. november 12-27. 

2020. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes 

 



 

 

 

2020. november 17. kedd 

Délelőtt nyílt nap a gimnáziumban (1. órában igazgatói tájékoztatás)  

Óralátogatással és interaktív bemutatókkal egybekötött nyílt nap a nyolcadikosoknak  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató, Jágerné Luca Enikő igazga-

tóhelyettes  

 

2020. november 19. csütörtök 

Délelőtt nyílt nap a gimnáziumban (1. órában igazgatói tájékoztatás)  

Óralátogatással és interaktív bemutatókkal egybekötött nyílt nap a nyolcadikosoknak  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató, Jágerné Luca Enikő igazga-

tóhelyettes  

 

2020. november 20. péntek  

Adatszolgáltatás a kompetenciaméréshez a 6., 8., 10. évfolyamon, a 6. és 8. évfolyamon az 

idegen nyelvi méréshez (angol vagy német 1. idegen nyelv esetén)  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes  

 

2020. november 25. szerda  

8.00 Kisgimnazisták igazgatói tájékoztatása  

8.55 Kisgimnazisták nyílt napja - óralátogatás, interaktív tantárgyi bemutatók 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató, Jágerné Luca Enikő igazga-

tóhelyettes  

 

2020. november 26. csütörtök 

17.00 K osztályok programja  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes, osztályfőnökök  

 

2020. november 29. vasárnap  

19.00 Kollégiumok közös szentmiséje - Első adventi gyertyagyújtás  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2020. december 2– Adventi lelki nap  

8.00-tól 13.00-ig lelki nap  

12.00-13.00 Szentmise   

A Dinában az első öt órát kell könyvelni: „Lelki nap”  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: hittan munkaközösség  

 

 

2020. december 3. csütörtök 

16.00 Mikulás az iskolai dolgozók gyermekeinek és az 5. évfolyam tanulóinak  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető, Koszecz 

Krisztina osztályfőnök 

 

19.00 Kollégiumi Mikulás  



 

 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2020. december 4. péntek 

Szaloncukor küldése   

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Barta Kornélia DÖK patronáló tanárnő, DÖK 

 

Tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2020. december 7. hétfő  

19.00 Második adventi gyertyagyújtás a kollégistáknak a díszteremben  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető 

  

2020. december 8. kedd 

11.00 Adventi koncert főpróba - iskolánk végzős tanulóinak 

17.00 Adventi koncert a Szent Bernát-templomban  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Árvainé Kovács Krisztina tanárnő, Karóczkai Júlia 

igazgató  

 

2020. december 10. csütörtök  

14.30 Ünnepi műsor a díszteremben  

15.00 Közös ebéd az iskola ebédlőjében  

Az első öt órát tartjuk meg.  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató 

17.00 Gombavató tánc-főpróba  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: osztályfőnökök  

 

2020. december 11. péntek  

Az első öt órát tartjuk meg.  

17.00 Gombavató  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta, Jágerné Luca Enikő 

igazgatóhelyettesek, végzős osztályfőnökök 

 

2020. december 12. szombat – munkanap (digitális oktatással??????) /ig. szünet(DÖK 

terhére) 

Kormányrendelet értelmében az december 24-e bedolgozása, munkanap. 

 

2020. december 14. hétfő  

18.30 Harmadik és negyedik adventi gyertyagyújtás a kollégistáknak a díszteremben  

Ünnepi vacsora a kollégistáknak  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2020. december 14-15. hétfő-kedd  

Teaosztás - karitatív munka  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Barta Kornélia DÖK patronáló tanárnő, DÖK  



 

 

 

2020. december 23-tól 2021. január 3-ig téli szünet  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. hétfő 

 

2020. január 6. szerda – Vízkereszt ünnepe (parancsolt ünnep) 

 

2021. január 

Sítábor - Bechedov Dolina, Zdiar (Szlovákia) 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Bóta Marianna tanárnő 

 

2021. január 6 - március 31. 

Lemorzsolódási vizsgálat 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes, osz-

tályfőnökök  

 

 

2021. január 11 – április 23.  

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT)  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: testnevelés munkaközösség 

  

2021. január 12. péntek 

Doni áttörés emléknapja 

Koszorúzás a Minorita Kollégium emléktáblájánál 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes 

 

2021. január 14. csütörtök 

C osztályok programja  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes, osztályfőnökök  

 

2021.január 18. hétfő  

19.00 Nemzeti imanap (Szent Margit) – kollégiumi program  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2021. január 20. szerda  

Előadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából - díszterem  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: magyar munkaközösség 

 

2021.január 22. péntek  

A szorgalmi idő első félévének utolsó napja.  

Az első három órát tartjuk meg.  

12.00 Félévi osztályozó konferencia a B11.teremben abc-sorrendben  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

 



 

 

2021. január 23. szombat  

10.00 órától egységes írásbeli felvételi a negyedik és nyolcadik osztályosoknak Szervezés-

ért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes  

 

2021. január 28. csütörtök  

A osztályok programja 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

 

14.00 Pótló írásbeli felvételi a negyedik és nyolcadik osztályosoknak  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes 

 

2021.január 29. szerda 

Az első órában osztályfőnöki óra keretében az ellenőrzők kiosztása.  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: osztályfőnökök  

 

2021. február 3. szerda 

Iskolai farsang  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Barta Kornélia DÖK patronáló tanárnő, DÖK, osz-

tályfőnökök 

 

2021.február 4. csütörtök 

Az első 4 órát tartjuk meg.  

11.00 Félévi nevelőtestületi értekezlet a díszteremben   

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató, Jágerné Luca Enikő és Job-

bágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettesek, Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető 

 

17.00 Szülői értekezlet  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: osztályfőnökök, Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021.február 5. péntek 

19.00 Tanári farsang 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes 

 

2021. február 8. hétfő 

Az írásbeli felvételi eredmények ismertetése a negyedikes és nyolcadikos tanulóknak. 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

Pályaorientációs nap 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes 

 

2021. február 15. szombat  

Érettségire jelentkezés határideje  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató, jegyzők  

Felsőoktatási jelentkezési határidő  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes 



 

 

  

2021. február 17. szerda  

18.30 Kollégiumok közös szentmiséje (Hamvazószerda) – Szent Bernát templom 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2021. február 19. péntek 

A negyedik és nyolcadik osztályosok jelentkezési lapjának beküldési határideje.  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. február 22. hétfő  

19.00 Kollégiumi közgyűlés  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

 

2021. február 23- március 12.  

14.00 Szóbeli felvételi vizsgák a negyedikes és nyolcadikos tanulóknak, alkalmassági 

vizsga a sporttagozatra jelentkezőknek. Az első öt órát tartjuk meg.  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. február 23.- március 12.  

14.00 Pótló szóbeli vizsgák – beiskolázási tájékoztató szerint  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. február 24 - március 6.  

Osztályozó vizsgák  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes  

 

2021. február 25. csütörtök 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja  

A recski emlékpark meglátogatása 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: történelem munkaközösség  

 

2021. március 12. péntek  

Az első öt órát tartjuk meg. 

13.00 március 15-i megemlékezés. Megjelenés ünnepi ruhában. 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: magyar munkaközösség  

 

2021. március 12 - 19.  

Osztályozó vizsgák dokumentációja  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes  

 

2021. március 15. hétfő 

Nemzeti ünnep- szünet 

 

2021. március 15. hétfő 



 

 

Koszorúzás a Petőfi téren lévő szobornál. 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: történelem munkaközösség 

 

2021. március 16. hétfő  

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató, osztályfőnökök  

 

2021. március 17. szerda  

17.00 Keresztútjárás a kollégistáknak - díszterem  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2021.március 22-26. 

Digitális Témahét 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes, Ko-

vács Mária munkaközösségvezető 

 

2021. március 24. szerda  

17.00 Keresztútjárás a kollégistáknak a Szent Bernát-templom előtti téren  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2021.március 25. csütörtök 

17.00 Fogadóóra  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató 

 

2021. március 26. péntek 

A felvételi központ megküldi a jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. március 31. kedd  

Jelentkezési határidő a 2021-as pedagógusminősítési eljárásokra.  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. március ???????????? 

8.00- 12.00 lelki nap  

A Dinában az első öt órát kell könyvelni: „Lelki nap”  

12.00–13.00 Szentmise  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: hittan munkaközösség  

 

2021. április 1-tól április 6-ig tavaszi szünet  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. szerda  

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. szerda  

 

2021. április 12. hétfő  

A Költészet Napja – előadás a díszteremben  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: magyar munkaközösség  



 

 

 

2021. április 13. kedd 

15.00 Nyugdíjas kollégák találkozója  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. április 14. szerda 

Ideiglenes felvételi jegyzék megküldése a felvételi központnak  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. április 16. péntek  

Megemlékezés a holokausztról  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: történelem munkaközösség 

  

2021. április 21. szerda 

17.00 Kollégiumi végzős diákok búcsúztatása  

18.00 Ünnepi vacsora a végzős kollégistáknak  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2021. április 23. péntek 

Végleges felvételi jegyzék megérkezése a felvételi központból  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. április 26. hétfő  

19.00 Közös szerenád a kollégium előtti téren  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: végzős osztályfőnökök  

 

2021. április 29. csütörtök  

10.55-13.30 Ballagási próba, Dinában: „Ballagási próba”  

13.30-tól ebéd, díszítés, a délutáni órák elmaradnak  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes, osztályfőnökök  

14.30 A végzős évfolyamok osztályozó konferenciája a B11 teremben  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. április 30. péntek  

10.00 Ballagás  

5-11. évfolyamig 1-3 óra könyvelés: „Díszítés” 

Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon  

12. évfolyam 1-3 óra könyvelés: „Osztályfőnöki óra” 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő igazgatóhelyettes 

 

A felvételizők és iskolájuk értesítése a felvételi eredményekről  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. május 3 –május 25.  

2021. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 



 

 

Írásbeli érettségi vizsgák a rendelet szerint  

Május 3-6. hétfő, kedd, szerda, csütörtök délutáni tanítás, 12. 45 órától az első 3 órát tartjuk 

meg, 35 perces órákkal, 10 perces szünetekkel.  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató, Jobbágyné Reményi Hen-

rietta igazgatóhelyettes  

 

2021. május 19. szerda  

Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon angol vagy német nyelvből (első idegen nyelv)  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes  

 

2021. május 24. hétfő 

Pünkösdhétfő – szünet 

 

2021. május 26. szerda  

Kompetenciamérés: (olvasás, szövegértés, matematika a 6., 8. és 10. évfolyamon) Szervezé-

sért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes  

 

2021. május 30. vasárnap  

19.00 Kollégiumok közös szentmiséje a Szent Bernát templomban  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Egedné Gerencsér Ildikó kollégiumvezető  

 

2021. június 3-25.  

2021. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jobbágyné Reményi Henrietta igazgatóhelyettes  

 

2021.június 3. csütörtök 

15.00 Pedagógusnap: ünnepi műsor a díszteremben és közös ebéd (az első öt órát tartjuk 

meg)  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató   

 

2021. június 4. péntek  

Nemzeti Összetartozás Napja (megemlékezés Trianonról)  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: történelem munkaközösség  

 

2021. június 10. csütörtök 

Az első három órát tartjuk meg.  

11.30 Osztályozó konferencia az B11 teremben  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. június 11. péntek 

Utolsó tanítási nap  

10.00 Gyülekező, majd sorakozó a nagyudvaron   

11.00 Tanévzáró Te Deum  

A Dinában három órát könyvelünk. Megjelenés ünnepi ruhában. 



 

 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Jágerné Luca Enikő, Jobbágyné Reményi Henrietta 

igazgatóhelyettesek 

 

2021.június 14-15. hétfő-kedd 

Igazgatói szünet 

 

2021. június 14-25.  

Középszintű szóbeli érettségi vizsga  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. június 22-24. kedd-szerda-csütörtök 

Beiratkozás  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

2021. június 29. kedd 

09.00 záró nevelőtestületi értekezlet a díszteremben  

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató 

  

2021. július 1-től augusztus 20-ig  

Szabadság a nevelőtestület tagjainak. 

Szervezésért és ellenőrzésért felelős: Karóczkai Júlia igazgató  

 

 

Eger, 2020. augusztus 19. 

Karóczkai Júlia  

igazgató  

 

 

 

 

Tervezett ig. szünetek: 

1 nap a pályaorientációs napra 

2 nap június 14-15-re 

3 nap a Nagyhétre 

1 nap DÖK-től a tanári szakmai napra, az első félév vé-

gére?????(dec 12.) 


