
A tanév helyi rendje 

2020-2021. tanév havi bontásban 

2020. augusztus gimnázium kollégium általános iskola  

 9.00 Alakuló tantestületi értekezlet, munkaközösségi 

megbeszélések 

 24. hétfő  augusztus 24-29. 

Tanévkezdéssel 

kapcsolatos teendők 

elvégzése: 

szobabeosztás, 

csoportbeosztás, 

adminisztráció 

 

AJTP Gólyatábor  

25. kedd 9.00 AJTP munkaközösségi megbeszélés, 

(Nosztalgiatábor) 

AJTP Gólyatábor 

 

26. szerda AJTP Gólyatábor  

8.00 Javító és 

osztályozó vizsgák 

 8.00 Osztályozó 

vizsgák 

Tankönyvek érkezése 

27. csütörtök   8.00 Osztályozó 

vizsgák 

  Gilice tábor 

Gólyatábor  

 7.30 Munkaközösség-vezetői értekezlet 

28. péntek   8.00 Osztályozó 

vizsgák 

  Gilice tábor 

Gólyatábor  

29. szombat    

30. vasárnap    

31. hétfő  8.00 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 



 
Beköltözés a 

kollégiumba. 
 

Jdi Online-értekezlet felkészítő tanároknak 

 

  



2020. szeptember gimnázium kollégium általános iskola  

1. kedd Tanévnyitó ünnepi istentisztelet a II. ker. evangélikus templom 

1., bejövő 9.,12. évfolyam  - többi évfolyam a tantermében kivetítőn 

nézi az istentiszteletet 

8.00 – 12.30  Osztályfőnöki órák  

 Járványügyi és balesetvédelmi oktatás az osztályokban  

  Szülői értekezlet 1.a, 

1.b 

13.30 AJTP értekezlet  

 19.00  Kollégiumi 

köszöntés 
 

Felnőtt és diák ügyeleti rend elkészítése 

Étkezési idősávok – osztályok/tanulók beosztása 

2. szerda    

3. csütörtök 2020.szeptember 03 - november 18. 

Szülői értekezletek 

(ügyelve a távolságtartásra, ha szükséges 

több csoportban megtartva, online 

szülőiértekezlet) 

A bejövő osztályok esetén a tanári 

bemutatkozás írásban vagy videón. 

Fogadó órák: előzetes egyeztetés alapján 

járványhelyzet miatt, ebben a tanévben nem 

kapcsolódnak a szülői értekezletekhez 

Szülői értekezlet  

17.00 - 2.,3., 4. a, 

17.30 - 2., 3., 4. b 

4. péntek AJTP Nosztalgiatábor – a kialakult 

egészségügyi helyzet miatt elmaradt a 

megrendezése (Covid-19) 

 

5. szombat 

6. vasárnap 

7. hétfő 15.00 DÖK gyűlés  

 Diákönkormányzat összehívása,  

 DÖK-elnökség újraválasztása 

 DÖK képviselők delegálása.  

 Éves terv kidolgozása. 

17.00 Szülői Szervezet ülése 



Dokumentumok aktualizálása- csoportba sorolás, adategyeztetés 

ellenőrzése a törvényi előírásoknak megfelelően 

8. kedd ÖKO-iskolai munkacsoport alakuló ülése-éves feladatok 

megbeszélése 

9. szerda   védőnői előadás 1-4. 

évf. 

  15.00 Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

értekezlet 

A munkatervben megjelölt tanulmányi versenyek felelőseinek, (és 

időpontjának) leadása az igazgatóhelyettesi irodában, megküldése 

az igazgato@psgsuli.hu 

psg.igh@psgsuli.hu e-mail címre (47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet 

8. §-a alapján) 

Munkaközösségi és kollégiumi és AJTP munkatervek leadása 

16.00 Igazgatótanácsi értekezlet 

10. csütörtök   14.00 KENGURU 

matematika verseny 

(2020. tavaszi 

pótlása) 

Jdi Online 

Siegertraining 

  

DSD II 2020 – 

vizsgázók felvitele az 

DAISY online 

felületre, 

vizsgabizottság 

lejelentése 

  

DSD iskolák 

képviselőinek 

találkozója 

(Budapest) 

  

mailto:igazgato@psgsuli.hu
mailto:psg.igh@psgsuli.hu


11. péntek   védőnői előadás 5., 8 

évf. 

12. szombat    

13. vasárnap    

14. hétfő   szeptember 14-25. 

Óvónők látogatása 

15. kedd Az intézményi munkaterv leadása a fenntartónak  

16. szerda Gólyaavató: a megfelelő óvintézkedések 

betartása mellett 

 

szeptember.16-18.Jdi elődöntő / Jdi 

országos döntő ONLINE (2020-as 

versenyév) 

 

17. csütörtök Közösségi szolgálat kiállítás  

18. péntek A 8-12. évfolyamos tanulók heti 2 tanóra 

alóli mentességi kérelmének beadási  

 

15.00 Közösségi szolgálatzáró alkalom:  

ppt +előadás osztályfőnöki órákon 

 

Dokumentumok – törzslap kitöltése, a hiányzó adatok pótlása az e-

naplóban - ennek ellenőrzése a törvényi előírásoknak megfelelően 

OKTV jelentkezés határideje 

19. szombat    

20. vasárnap    

21. hétfő  szeptember 21-25. 

Olvasás éjszakája 

 

22. kedd    

23. szerda    

24. csütörtök    

25. péntek Tanmenetek, csoportfoglalkozási tervek elkészítése, leadása 

elektronikus formában  

26. szombat Pannon nyelvvizsga  

27. vasárnap    

28. hétfő szept.vége - október eleje - Sztehlo 

ösztöndíj  

 



Diákok inspirálása, tájékoztatása, az 

ösztöndíj kérelmek támogatása, ajánlások 

kiadása 

szeptember 28 - október 2. 

Teremtés hete „Erntedank” aratási hálaadás és teremtésvédelem  

hittanórákon, kollégiumban 

Kampányhét 

 

Gombavató 

a megfelelő óvintézkedések betartása 

mellett 

 

29. kedd  

30. szerda Népmese napja 

Tantermek, folyosók dekorálása 

Délutáni sportfoglalkozások beosztásának elkészítése 

Szeptember vége: 

Gronau kiutazás szeptember végén - COVID vírus miatt 

bizonytalan 

 

  



2020. október gimnázium kollégium általános iskola  

1. csütörtök Kampányhét 

Gombavató 

a megfelelő óvintézkedések betartása mellett 

A zene világnapja – 

flashmob a város 

főterén 

2. péntek Idősek világnapja - 

műsor a szociális 

otthonokban – a 

járványügyi 

előírásoknak 

megfelelően 

 Idősek világnapja 

műsor a szociális 

otthonban (ÉTA-

sok) 

 

 Állatok Világnapja  

(okt. 2. vagy 5.) 

A munkaközösség-vezetők aláírt nyilatkozata, az átnézett 

tanmenetekről - a tanmenetek felsorolásával (tantárgy, évfolyam, 

név), 

2020. október – 2021. március - GTP Research Award 

Október: 

 „Az én levéltáram” 

 4 for Europe 

 Parlament-látogatás 

 Koráléneklési verseny 

 

 

Október: 

DSD vizsgáztatói továbbképzés- - COVID 

vírus miatt bizonytalan 

 

3. szombat DSD II 2020 – 

Próbavizsga/kalibrálás 

és előzetes értekezlet 

Heike Neyens 

  

4. vasárnap    



5. hétfő Október 6. megemlékezés 

Istentisztelet és megemlékezés az aradi vértanúkról 

II. ker. Evangélikus Templom  (felvételről) 

6. kedd    

7. szerda    

8. csütörtök október 8-11. között   „72 óra kompromisszum nélkül”  

közösségi szolgálatot népszerűsítő országos ökumenikus kampány 

Csütörtök esti megnyitó a kollégiumban. 

Cél a közös projekttervezés is! Például:  a templomok és 

gyülekezeti házak, udvarok takarítása. A vírushelyzetre való 

tekintettel főleg szabadtéri projekt ill. digitális anyag elkészítése.  

„Láthatóan evangélikus” 

9. péntek   Az alapkészségek 

hangsúlyos 

fejlesztésében 

résztvevő tanulók 

körének 

felmérése. DIFER 

 október 19-21. 

Takarékossági 

vetélkedő 

 

Nyílt nap   

10. szombat    

11. vasárnap    

12. hétfő    

13. kedd    

14. szerda    

15. csütörtök „Te is kipróbálhatod!” 

Iskolakóstolgató 7., 8. évfolyam számára 

(beiskolázás)- online  

 

16. péntek 2020. október 16.-30. 

 

A 2020. évi 

október-novemberi 

írásbeli érettségi 

Óvoda-iskola 

átmenetet segítő 

beszoktatási 



vizsgák emelt és 

középszinten 

időszak zárása 

Projekt nap óvónők 

bevonásával 

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfő    

20. kedd    

21. szerda áhítat – áthelyezett időpontban - 8.10 

Ünnepi istentisztelet és megemlékezés a nemzeti ünnepről -1956-os 

megemlékezés, 

22. csütörtök Angol érettségi 

Áthelyezett munkanap – 

ledolgozása: 2020. nov. 21. 

Tanítási nap 

  Jelezni az OH-nak 

a DIFER vizsgálat - 

tanulók számát 

23. péntek Nemzeti ünnep 

24. szombat    

25. vasárnap    

26. hétfő október 23 - november 1. - Őszi szünet, 

Utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök). 

Első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő) 

27. kedd    

28. szerda    

29. csütörtök    

30. péntek Október folyamán  

Reformációi Mérföld 

1517 m futás a gimnazistáiknak. 

Evangélikus és református templom között.  

A kisdiákoknak és óvodásoknak rövidebb táv. 

31. szombat    

 

  



2020. november gimnázium kollégium általános iskola  

1. vasárnap    

2. hétfő November folyamán - 

OKTV első fordulója 

  

 kollégium 

dekorálása 

 

 Mozi látogatás / 

jutalom 

szobarendért 

 

 Dohányzásmentes 

napi vetélkedő  

 

3. kedd   Szakmai fórum az 

egyházi 

óvodákkal 

4. szerda    

5. csütörtök 2. Nyílt nap - hétfői órarend  

6. péntek    

7. szombat    

8. vasárnap    

9. hétfő november 2. hete - Trianon 100 - kiállítás  

10. kedd    

11. szerda Pályaorientációs nap 

(tanítás nélküli munkanap, nem számozott tanítási nap) 

Sztehlo ösztöndíjak átadása  

12. csütörtök november 12-16. 

szóbeli érettségi vizsgák emelt és középszinten 

 

13. péntek   Márton-napi 

felvonulás 

német 

nemzetiségi 

osztályok műsora 

14. szombat    

15. vasárnap    



16. hétfő    

17. kedd    

18. szerda    

19. csütörtök    

20. péntek Kompetenciaméréshez 

adatok feltöltése 

Mérésekhez adatok 

szolgáltatása az OH-nak 

  

21. szombat Áthelyezett munkanap – on-line nyílt nap 

(okt. 22.) 

 

22. vasárnap    

23. hétfő    

24. kedd DSD II 2020 – Írásbeli vizsga 

Nachtermin: Mi, 09.12.2020 (bei Vorliegen der 

erforderlichen Atteste und Genehmigung durch 

die KMK) 

 

25. szerda    

26. csütörtök    

27. péntek A gyenge tanulmányi eredményt mutató tanulók kiértesítése 

Adventi alkalmak kollégiumban (vasárnap este 

az aulában)  

 

Adventi alkalmak 

és az ált. 

iskolában 

péntekenként - 

reggel 

Kutatók éjszakája látogatás  

lehetséges helyszínek: Szeged, Debrecen 

Szarvas 

 

28. szombat  

29. vasárnap    

30. hétfő 2020. 11. 09. – 2021. 01. 06. 

DSD II 2020 – Szóbeli vizsgák 

vizsgaelnök: Heike Neyens 

Nachtermine 07.-08.01.2021 (für 

Krankheitsfälle und bei Vorliegen der 

 



erforderlichen Atteste und Genehmigung durch 

die KMK) 

 november vége 

Bolhapiac 

 

nov. vége – dec. eleje  

ÖSD - írásbeli, szóbeli 

DSD - írásbeli, szóbeli 

vizsgák 

  

 

  



2020. december gimnázium kollégium általános iskola  

1. kedd december folyamán: 

 Aranytoll 

 Evangélikus Kutatódiákok 

Konferenciája 

 

2. szerda    

3. csütörtök    

4. péntek   DIFER 

vizsgálatokat az 

iskoláknak a 

kiválasztott 

tanulókkal kell 

elvégezniük 

 Kollégiumi Mikulás  

  Mikulás: általános 

iskola, 

A tanulók jelentkezésének határnapja a 

központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül valamelyik vizsgát szervező 

középiskolába, az Arany János 

Tehetséggondozó Programra történő pályázat 

benyújtása esetén a pályázatban megjelölt 

intézménybe 

 

5. szombat    

6. vasárnap    

7. hétfő december 2. hete 

Adventi 

szavalóverseny 

 Adventi 

szavalóverseny 

 december 7-10. 

Mikulás fekvenyomó 

bajnokság 

Mikulás 

fekvenyomó 

bajnokság 

8. kedd    

9. szerda    



10. csütörtök    

11. péntek Az Arany János 

Tehetséggondozó 

Programra történő 

pályázatok 

benyújtása 

  

12. szombat Áthelyezett munkanap 

Kézműves délután az I.ker. Evangélikus. Egyházközségben  

- a kisiskolások meghívása  

 

13. vasárnap    

14. hétfő  december 14-16. 

karácsonyi 

mézeskalácssütés 

ÉTA-s diákok 

 

15. kedd    

16. szerda 16.00 óra - Karácsonyi vásár: „Bagoly udvar”, szárazkapu 

 

17. csütörtök Munkatársi karácsony 

18. péntek Karácsonyi istentisztelet a felekezeti templomokban 

Diákkarácsony:  

 online műsorok 

 osztálykarácsony 

Adventi 4. alkalom 

19. szombat  Hazautazás a 

kollégiumból téli 

szünetre. 

 

20. vasárnap    

21. hétfő Téli szünet:  

Utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek) 

Első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő) 

22. kedd    

23. szerda    



24. csütörtök    

25. péntek    

26. szombat    

27. vasárnap    

28. hétfő    

29. kedd    

30. szerda    

31. csütörtök    

 

  



2021. január gimnázium kollégium általános iskola  

1. péntek    

2. szombat    

3. vasárnap  Visszaérkezés a 

kollégiumba 

 

4. hétfő Január folyamán: 

Jdi Internationale Schaudebatten ONLINE 

(2020-as versenyév) 

Jdi iskolai tréning  

(lehetőség szerint: Goethe Intézet és Jdi alumni) 

 

5. kedd    

6. szerda január 6 – február 17.         Farsangi időszak 

7. csütörtök    

8. péntek 2020. január 8.-április 24.  - NETFIT mérés felvétele 

9. szombat    

10. vasárnap    

11. hétfő A fizikai állapot- és edzettség vizsgálatának kezdő napja (Netfit) 

12. kedd    

13. szerda    

14. csütörtök    

15. péntek    

16. szombat    

17. vasárnap    

18. hétfő 2021. jan. 18-25. - Ökumenikus imahét 

Kollégiumi ökumenikus imaesti alkalom a gyülekezetek 

meghívásával 

félévi osztályozó 

vizsgák 

  

19. kedd félévi osztályozó 

vizsgák 

  

 Honfoglaló verseny  

20. szerda félévi osztályozó 

vizsgák 

  



21. csütörtök Magyar Kultúra Napja 

22. péntek A tanítási év első félévének vége 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba 

tartozó intézmények találkozást szerveznek a 

programba jelentkezőkkel 

 

23. szombat Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumokba és a 9. évfolyamra 

jelentkezők, továbbá az Arany János 

Tehetséggondozó Programba jelentkezők 

számára az érintett középiskolákban 

 

24. vasárnap    

25. hétfő    

26. kedd    

27. szerda 17.00 Félévi beszámolók leadása munkaközösség-vezetőknek, 

28. csütörtök Pótló központi 

írásbeli felvételi 

vizsga 

  

29. péntek Az iskola értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az 

első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Január vége: 

 Kazinczy – helyi forduló 

 Népdaléneklő, versmondó verseny (Orosháza) 

 Január folyamán: 

 Mozi látogatás / 

jutalom 

szobarendért 

 Utazás a Föld 

körül fényképes 

beszámoló 

 

  

30. szombat    

31. vasárnap    

 

  



2021. február gimnázium kollégium általános iskola  

1. hétfő február 1-5. 

Félévi végzős szülői 

értekezletek 

  

A többi évfolyamon február 1-től a tavaszi szünetig kerülnek 

megtartásra a szülői értekezletek 

február folyamán - ÖSD vizsga 

 

február folyamán  - Sítábor 

Február hónapban: 

 Terror Háza – rendkívüli történelem óra 

 jelentkezés az egri AJTP-s irodalmi versenyre 

 Beethoven 250 vetélkedő 

Február hónapban: 

JdI iskolai fordulójából továbbjutók nevezése a területi fordulóba 

2. kedd február 2. 18.00 

3. szerda   17.00 - Szülői 

értekezlet 1.2.,3., 4. 

a  

4. csütörtök   17.00 - Szülői 

értekezlet 1.2.,3., 4. 

b  

Farsang   

5. péntek    

6. szombat    

7. vasárnap februári vasárnap esték - gyülekezeti farsangi teaestek 

Evangélikus Bál 

Az iskola dolgozóinak, nevelőtestület tagjainak hívogatása a 

gyülekezetek programjaira  

8. hétfő Félévi nevelőtestületi értekezlet 

9. kedd    

10. szerda    

11. csütörtök Sándor-báli főpróba   



12. péntek    

13. szombat Sándor-bál   

14. vasárnap    

15. hétfő Érettségire, valamint 

egyetemekre és 

főiskolákra 

jelentkezés 

határideje  

  

 Műveltségi 

vetélkedő 

 

16. kedd    

17. szerda   Farsang 

18. csütörtök    

19. péntek    

20. szombat    

21. vasárnap    

22. hétfő    

23. kedd    

24. szerda    

25. csütörtök Megemlékezés a 

kommunista 

diktatúra áldozatairól 

(Kitelepítési 

emlékmű) 

  

26. péntek   február - március  

Giliceváró alkalmak 

(beiskolázási 

rendezvények) 

27. szombat    

28. vasárnap    

 

  



2021. március gimnázium kollégium általános iskola  

1. hétfő március 1-5. „Pénz7” - előadók szervezése 

Ballagási meghívók elkészítése, ballagás előkészítése 

A május-júniusi érettségire vonatkozó összesítő jelentés iskola 

általi megküldésének határnapja 

március hónapban - ÖKUMENIKUS ifjúsági vezetőképző 

Budapest Pasaréti Református Egyházközség - fiatalok, 

gimnazisták delegálása / kísérése a vezetőképzőre (szállás a Teol. 

Otthonban vagy a Rózsák terén)  

ÖKUMENIKUS ifjúsági vezetőképző 

Budapest Pasaréti Református Egyházközség - fiatalok, 

gimnazisták delegálása / kísérése a vezetőképzőre (szállás a Teol. 

Otthonban vagy a Rózsák terén) 

március hónapban - MEGINT Budapest Fasori Ev. Gimnázium 

Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozója 

Diákok részvétele - MEGINT Budapest Fasori Ev. Gimnázium 

Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozója - Diákok 

részvétele 

március folyamán: 

 Keresem Ősöm udvarát 

 UT: cikkíró pályázat, fotópályázat 

 Kutató Diák Mozgalom 

március elején: 

Jdi vitatréning diákoknak / Jdi továbbképzés tanároknak 

(Budapest) 

  március folyamán: 

Mozi látogatás / 

jutalom szobarendért 

 

2. kedd    

3. szerda    

4. csütörtök    

5. péntek    

6. szombat    



7. vasárnap    

8. hétfő    

9. kedd    

10. szerda    

11. csütörtök    

12. péntek Petőfi 

akadályverseny/ 

végzősök próba 

érettségi 

  

13. szombat    

14. vasárnap    

15. hétfő    

16. kedd március 16. áhítat keretében – 8.10  

ll. ker. evangélikus templom 

Március 15-e megünneplése istentisztelet keretében, Koszorúzás a 

Petőfi-szobornál, ill. a Körös-parton 

  március 16-18. 

Fekvenyomó 

bajnokság 

 

17. szerda    

18. csütörtök    

19. péntek    

20. szombat    

21. vasárnap    

22. hétfő Víz világnapja  

23. kedd március 23-26.- Csendes hét 

24. szerda    

25. csütörtök    

26. péntek Csendes nap 

27. szombat    

28. vasárnap    

29. hétfő március 29-31. - Tanítás nélküli munkanap 

30. kedd március 29-31. - Tanítás nélküli munkanap  



31. szerda március 29-31. - Tanítás nélküli munkanap  

32.    

 

  



2021 április gimnázium kollégium általános iskola  

1. csütörtök április 1.-április 6. 

Tavaszi szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. 

szerda-  

A szünet utáni első munkanap április 

7.(szerda) 

 

 AJTP irodalmi verseny 

 Tömörkény novellaíró pályázat 

 Evangélikus Diákkórusok Országos 

Találkozója 

 Nádor Jenő Történelem Verseny 

(Szarvas) 

 

Április folyamán: 

 Vizsgáztatók kalibrálása az előkészítő 

évf. B1 szintű vizsgájához(ÖSD 

filmfelvétel alapján) 

 Lesefüchse olvasóverseny területi 

fordulók/ országos forduló 

 Abgedreht! magyarországi német 

ifjúfilmes verseny 

 

március-április 

 kosárlabda házibajnokság a fiúknak, 

lányoknak 

 röplabda házibajnokság a lányoknak és 

a fiúknak 

 A Vízi- és horgász-tábor AJTP 

pályázatának kiírása, meghirdetése 

 Vivicitta, vagy Arad-Békéscsaba 

részvétel két tavaszi utcai 

futóversenyen, a kialakult helyzet 

figyelemben vételével: 

 

2. péntek    

3. szombat    

4. vasárnap    



5. hétfő    

6. kedd  Visszaérkezés a 

kollégiumba 

 

7. szerda    

8. csütörtök    

9. péntek    

10. szombat áthelyezett munkanap - 2021. június 14. hétfő ledolgozása 

11. vasárnap    

12. hétfő   Versvarázs – 

költészetnapi 

flashmob verses 

délután 

13. kedd    

14. szerda    

15. csütörtök   Ált. iskolai 

beiratkozás 

16. péntek A költészet napja - HEM Ált. iskolai 

beiratkozás 

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól  

megemlékezés- kiállítás 

 

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfő április 19-23. 

Fenntarthatósági témahét 

 

Zöldszíves pedagógusok találkozója 

Év végi osztályozó vizsgák végzősöknek 

20. kedd    

21. szerda    

22. csütörtök    

23. péntek    

24. szombat április 24-ig - NETFIT-mérés 

25. vasárnap    



26. hétfő Osztályozó értekezlet 

a végzősök 

lezárására. 

  

Végzős jó sportolók 

jutalmazása 

 

  

 április utolsó hete: 

 Végzősök 

búcsúztatása 

 Szerenád 

 

27. kedd    

28. szerda    

29. csütörtök    

30. péntek Utolsó tanítási nap a 

végzősök számára  

Végzősök 

bizonyítványának 

megírása 

  

1-4. tanóra + díszítés 

(tartós díszek) 

  

16.00 Ballagás   

A gyenge tanulmányi eredményt mutató tanulók kiértesítése 

 

  



2021. május gimnázium kollégium általános iskola  

1. szombat    

2. vasárnap    

3. hétfő május 3-25. 

írásbeli érettségi 

vizsgák 

  

Tanítás nélküli munkanap Általános iskolai 

osztályoknak  

tanítási nap 

május hónapban - BEGIN- megyei 

középiskolai hittanverseny 

 

Május folyamán: 

 OperaKaland 

 Előkészületek a pécsi Művészeti 

Fesztiválra 

 Világvándor  Találkozó (AJTP) 

 

 Május folyamán: 

 Mozi látogatás 

/ jutalom 

szobarendért 

 Gyereknap 

 

   

4. kedd május 4 -6. - 12.30-tól - Délutáni tanítás  Általános iskolai 

osztályoknak - 

tanítás 

5. szerda    

6. csütörtök    

7. péntek 10. évfolyam: B2 szintű házi vizsga írásbeli 

rész 

10. évfolyam: B2 szintű házi vizsga szóbeli 

rész 

 

11.30 - Megemlékezés és koszorúzás - 

kitelepítési emlékmű  

 



8. szombat ÖSD vizsga 

10. évf: B2 német 

vizsga 

  

9. vasárnap   Anyák napi 

ünnepély az l. ker. 

evangélikus 

templomban 

10. hétfő   Madarak, fák 

napja 

11. kedd    

12. szerda    

13. csütörtök    

14. péntek    

15. szombat    

16. vasárnap    

17. hétfő    

18. kedd    

19. szerda 8. évfolyam angol, 

német első idegen 

nyelvként tanulók 

nyelvi mérése 

  

20. csütörtök    

21. péntek    

22. szombat    

23. vasárnap    

24. hétfő    

25. kedd    

26. szerda Kompetenciamérés  

(8.F 9.A.,B.,D., 10.N, 

10 F) 

  

Szintfelmérő nyelvi 

mérések (írásbeli) 

  



9Kny- Nyek, 9/AJTP, 

10.A 

  „érési nap” 1. évf. 

számára 

27. csütörtök    

28. péntek    

29. szombat    

30. vasárnap    

31. hétfő Május vége: 

Jdi elődöntő / Jdi 

országos döntő 

  

 

  



2021. június gimnázium kollégium általános iskola  

1. kedd június 1. hét - Diákolimpia megrendezése - 

Mezőberényben 

 

   június 1. hét - 

Juniális  

 (a minisztérium által közzétett napon) 

Írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése 

 

Június folyamán: 

 Művészeti Fesztivál 

 

2. szerda    

3. csütörtök    

4. péntek    

5. szombat    

6. vasárnap    

7. hétfő június 7. – áhítat Nemzeti összetartozás napja  - Trianon 

megemlékezés 

II.ker. ev. templomban 

június 7-8-9. - Év végi osztályozó vizsga   

8. kedd június 7-8-9. - Év végi osztályozó vizsga   

9. szerda június 7-8-9. - Év végi osztályozó vizsga   

10. csütörtök Osztályozó értekezlet  

Év végi jutalmazás 

11. péntek  június 10-11. 

Kollégiumi szobák 

leltározása, 

kulcsleadás 

 

12. szombat június 12. (szombat) - június 15. áthelyezett 

munkanap 

Petőfi piknik, DÖK-nap, tanítás nélküli 

munkanap 

 

13. vasárnap    

14. hétfő jún. 14. ledolgozva – 2021. 04. 10. 

június 14-25.  



Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

15. kedd jún. 15. ledolgozva – 2021. 06. 12. 

16. szerda június 16-17-18. - Fecske-tábor  

17. csütörtök június 16-17-18. - Fecske-tábor  

18. péntek június 16-17-18. - Fecske-tábor  

A dokumentumok kitöltése, bizonyítványok megírása 

16.00 Évvégi beszámolók leadása a munkaközösség-vezetőknek, 

19. szombat    

20. vasárnap    

21. hétfő    

22. kedd június 22-24. 

Beiratkozás + nyelvi szintfelmérés 

 

23. szerda 9.00 

Tanévzáró ünnepi istentisztelet - 

gimnázium 

17.00 Tanévzáró 

ünnepi istentisztelet 

- általános iskola 

24. csütörtök A munkaközösség-vezetők évvégi beszámolójának leadása 

igazgato@psgsuli.hu 

psg.igh@psgsuli.hu  e-mail címre 

25. péntek    

26. szombat    

27. vasárnap    

28. hétfő    

29. kedd    

30. szerda    

 

  

mailto:igazgato@psgsuli.hu
mailto:psg.igh@psgsuli.hu


2021. július gimnázium kollégium általános iskola  

1. csütörtök    

2. péntek Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

3. szombat    

4. vasárnap    

5. hétfő 2021. július - SZÉLRÓZSA - Gyula    

Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó 

(diákok részvétele) 

 

6. kedd    

7. szerda    

8. csütörtök    

9. péntek    

10. szombat    

11. vasárnap    

12. hétfő    

13. kedd    

14. szerda    

15. csütörtök    

16. péntek    

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfő    

20. kedd    

21. szerda    

22. csütörtök    

23. péntek    

24. szombat    

25. vasárnap    

26. hétfő    

27. kedd    

28. szerda    

29. csütörtök    



30. péntek    

31. szombat    

 

  



2021. augusztus gimnázium kollégium általános iskola  

1. vasárnap    

2. hétfő    

3. kedd    

4. szerda    

5. csütörtök    

6. péntek    

7. szombat    

8. vasárnap    

9. hétfő Vizi- és 

Horgásztábor 

Tiszafüred 

  

10. kedd    

11. szerda    

12. csütörtök    

13. péntek    

14. szombat    

15. vasárnap    

16. hétfő    

17. kedd    

18. szerda    

19. csütörtök    

20. péntek    

21. szombat    

22. vasárnap    

23. hétfő Alakuló értekezlet 

24. kedd    

25. szerda    

26. csütörtök    

27. péntek    

28. szombat    

29. vasárnap    

30. hétfő    



 


