
 

 szerda péntek szombat 

2019. 

szeptember 

  7  

első nap az iskolában 

 11.00 órától 

11 13 14 

18 20 21 

25 27 28 

    

október 

2 4 5 

9 dolgozatírás 11 dolgozatírás 12 dolgozatírás 

16 18 19 dolgozat pótlási 

lehetőség 

23 Ünnep 25 nincs tanítás 26 nincs tanítás 

    

november 

6 8 9 

13 15 16 

20 (próbavizsga) 22 (próbavizsga) 23 (próbavizsga) 

27 (próbavizsga) 29 (próbavizsga) 30 (próbavizsga) 

    

december 

4 6 7 

 nincs tanítás 

11 13 14 

 nincs tanítás  

    

2020  

január 

 

 

 

8 előrehozott 

osztályozó vizsga, 

féléves nagydolgozat, 

oszt. vizsga felvételi 

hat.alapján 

dolgozatírás 

10 előrehozott 

osztályozó vizsga, 

féléves nagydolgozat, 

oszt. vizsga felvételi 

hat.alapján 

dolgozatírás 

11 előrehozott 

osztályozó vizsga, 

féléves nagydolgozat, 

oszt. vizsga felvételi 

hat.alapján 

dolgozatírás 

15 előrehozott 

osztályozó vizsga, 

féléves nagydolgozat, 

17 előrehozott 

osztályozó vizsga, 

féléves nagydolgozat, 

18 előrehozott 

osztályozó vizsga, 

féléves nagydolgozat, 



2020  

január 

oszt. vizsga felvételi 

hat.alapján 

dolgozatírás 

oszt. vizsga felvételi 

hat.alapján 

dolgozatírás 

oszt. vizsga felvételi 

hat.alapján 

dolgozatírás 

22 pótlási lehetőség 24 pótlási lehetőség 25 I. félév vége 

dolgozat pótlás 

lehetőség, 

29 31  

    

február 

  1 

5 7 8 érettségi 

jelentkezés+tájékoztat

ó diákoknak 

12 14 15 

19 dolgozatírás 21 dolgozatírás 22 dolgozatírás 

26 28 29 dolgozat pótlás 

lehetőség 

    

március 

4 6 7 

11 13 14 

18 próbaérettségi; 

dolgozatírás 

20 próbaé.; 

dolgozatírás  

21 próbaé.; 

dolgozatírás 

25 próbaé.  27 próbaé. 28 próbaé. pótlás, 

dolgozat pótlási 

lehetőség 

    

április 

1 3 4 

15 próbavizsga 17 próbavizsga 18 próbaérettségi 

szóbeli; gyorsítók 

próbavizsga 

22 dolgozatírás 

próbavizsga 

24 dolgozatírás 

próbavizsga 

25 dolgozatírás 

próbavizsga 

29 végzősök utolsó 

napja  

  

 

 

   



MÁJUS 

4. magyar érettségi 

5. matemat. érettségi 

7. angol érettségi 

12 földrajz érettségi 

6 történelem érettségi 8 német érettségi 9 dolgozat pótlási 

lehetőség alsóbb 

évfolyamokon 

13 15 inform. érettségi 16 

20 22 23 

27 29 30  HOSSZÚ HÉTVÉGE 

nincs tanítás 

    

június 

3 előrehozott 

osztályozó vizsga, 

(féléves nagydolgozat) 

5 előrehozott 

osztályozó vizsga, 

(féléves nagydolgozat) 

6 előrehozott 

osztályozó vizsga, 

(féléves nagydolgozat) 

10 előrehozott 

osztályozó vizsga, 

(féléves nagydolgozat) 

12  

 

13   

 

   

 


