
Általános Iskola, Gimnázium AMI Kollégium Óvoda

szept. 1. vasárnap VENI SANCTE szentmise az 1-4. évfolyamnak régi kollégisták beköltözése

szept. 2. hétfő
VENI SANCTE szentmise az 5-12. évfolyamnak

osztályozóvizsga                                      
beiratkozás beszoktatás

szept. 3. kedd beiratkozás beszoktatás

szept. 4. szerda beiratkozás beszoktatás

szept. 5. csütörtök
beszoktatás

szülői értekezlet minden csoportnak

szept. 6. péntek beszoktatás

szept. 8. vasárnap

tanévnyitó Veni Sante szentmise 

óvodásokkal, szüleikkel és óvodai 

dolgozókkal a Magyarok Nagyasszonya-

társszékesegyházban

szept. 11. szerda SZMK szülői értekezlet

szept. 13. péntek

szülői értekezlet új tanulóink szüleinek a kápolnában ( 5. és 9. 

évf.)

szülői értekezlet 5., 9., 12. évf.                                                                                                       

fogadóóra

csoportnaplók aktuális részeinek kitöltése 

és a felvételi és mulasztási napló aktuális 

részének kitöltési határideje

szept. 18. szerda
iskolaérettség I. - tanköteles korú 

gyermekek szülei részére 

szept. 19. csütörtök szülői értekezlet 6-8. évf.

szept. 20. péntek

családi nap 1-4. évf.

OKTV jelentkezések határideje

szülői értekezlet 10-11. évf.

fogadóóra szüreti nap - gyümölcsszentelés

szept. 21. szombat Forráspont 9-10. évf. Budapest

szept. 27. péntek nyolcosztályos gimnáziumok sportversenye - Tiszafüred

szept. 30. hétfő népmese napja

okt. 1. kedd

okt. 4. péntek megemlékezés az aradi vértanúkról Szent Ferenc napja

okt. 7. hétfő gyermekek fejlődésének mérése

okt. 8. kedd
Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház búcsúja

okt. 9. szerda "Így tedd rá!" - a népi játék napja alsó tagozaton

okt. 10. csütörtök OperaKaland - Budapest, Erkel Színház

okt. 11. péntek
Csibeavató 1-4. évf. 

DIFER vizsgálat határideje 

okt. 14. hétfő gyermekek fejlődésének mérése

okt. 15. kedd
nyílt tanítási nap 5-12. évf.  

okt. 19. szombat szalagavató

okt. 21. hétfő gyermekek fejlődésének mérése

okt. 22. kedd
október 23-ai megemlékezés

Zenei világnap



okt. 23. szerda nemzeti ünnep - munkaszüneti nap nemzeti ünnep - munkaszüneti nap

okt. 28. hétfő őszi szünet

iskolaérettség II. "De jó, én már iskolás 

vagyok!" - volt óvodásaink 

élménybeszámolója tanköteles korú 

gyermekek és szüleik számára 

iskolai őszi szünet - összevont óvodai 

csoportok

okt. 29. kedd őszi szünet
iskolai őszi szünet - összevont óvodai 

csoportok

okt. 30. szerda őszi szünet
iskolai őszi szünet - összevont óvodai 

csoportok

okt. 31. csütörtök őszi szünet
iskolai őszi szünet - összevont óvodai 

csoportok

nov. 1. péntek Mindenszentek mindenszentek - munkaszüneti nap

nov. 4. hétfő fogadóóra

nov. 5. kedd

nov. 7. csütörtök Nyílt nap - 8.oszt.

nov. 11. hétfő beiskolázási szülői értekezlet - alsó tagozat

nov. 12. kedd nyílt tanítási nap - 4.évf.
fogadóóra

nyílt tanítási nap - 4. évf.

nov. 13. szerda Furulyás szakmai nap

nov. 14. csütörtök

nov. 15. péntek iskolába hívogató 1.

nov. 16. szombat FAVÉT közösségi hétvége, kötelező bennmaradás

nov. 22. péntek iskolába hívogató 2.

nov. 23. szombat kórustalálkozó

dec. 1. vasárnap advent 1.

dec. 6. péntek központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje

dec. 7. szombat Mikulás-túra országos munkanap - dec. 24. ledolgozása

dec. 8. vasárnap advent 2.

dec. 9. hétfő

dec. 10. kedd adventi hangverseny hangszeresek

dec. 11. szerda adventi hangverseny hangszeresek adventi lelkinap a szülőknek

dec. 12. csütörtök adventi hangverseny hangszeresek

dec. 13. péntek teadélután 1-4. évf. - lelki délután a szülőknek adventi hangverseny hangszeresek

dec. 14. szombat országos munkanap - dec. 27. ledolgozása

dec. 15. vasárnap advent 3.

Szent Imre - nap

Szeplőtelen fogantatás ünnepe



dec. 17. kedd adventi hangverseny kórusok

dec. 18. szerda
adventi hangverseny hangszeresek-

Nyírtelek

dec. 20. péntek

dec. 22. vasárnap advent 4.

dec. 23. hétfő téli szünet téli szünet

dec. 24. kedd téli szünet pihenőnap - ledolgozva dec. 7-én

dec. 25. szerda karácsony karácsony

dec. 26. csütörtök karácsony karácsony

dec. 27. péntek téli szünet pihenőnap - ledolgozva dec. 14-én

dec. 30. hétfő téli szünet téli szünet

dec. 31. kedd téli szünet téli szünet

jan. 1. szerda újév újév

jan. 2. csütörtök téli szünet téli szünet

jan. 3. péntek téli szünet téli szünet

jan. 6. hétfő

jan. 7. kedd tanköteles korú gyermekek mérése

jan. 8. szerda tanköteles korú gyermekek mérése

jan. 9. csütörtök tanköteles korú gyermekek mérése

jan. 13. hétfő tanköteles korú gyermekek mérése

jan. 18. szombat központi írásbeli felvételi vizsgák

jan. 21. kedd
szülői értekezlet és fogadóóra a tanköteles 

korú gyerekek szülei részére

jan. 22. szerda
a magyar kultúra napja

családi hangverseny kollégiumi gálaműsor
szülői értekezlet és fogadóóra a tanköteles 

korú gyerekek szülei részére

jan. 23. csütörtök
félévi osztályozó konferencia 5-12. évf.

pótló központi írásbeli felvételi vizsga

jan. 24. péntek első félév vége

jan. 27. hétfő ezen a héten nyílt nap a csoportokban

jan. 31. péntek
félévi értesítő kiadásának határideje

febr. 4. kedd gyertyaszentelés az óvodában

febr. 8. szombat Szent Imre - bál Szent Imre - bál

febr. 11. kedd diákközgyűlés 9-12.évf.

febr. 12. szerda gitártalálkozó ovicsalogató

febr. 20. csütörtök szünet - ápr. 4-én pótolva

febr. 21. péntek igazgatói szünet

Vízkereszt - tanítás nélküli munkanap

Adventi lelkinap



febr. 24. hétfő

szülői értekezlet 1-2. évf.

febr. 24-28. között megemlékezés a kommunista diktatúra 

áldozatairól

febr. 25. kedd
szülői értekezlet 3-4. évf

febr. 26. szerda

febr. 28. péntek szülői értekezlet 5-12. évf. fogadóóra

márc. 1. vasárnap

márc. 2. hétfő
felvételi elbeszélgetés márc. 2-6.

"Pénz7" - pénzügyi és vállalkozói témahé

márc. 13. péntek
március 15-ei ünnepi műsor

márc. 15. vasárnap nemzeti ünnep nemzeti ünnep

márc. 16. hétfő év végi szóbeli vizsgatételek kiadásának határideje

márc. 19. csütörtök apák napja a csoportokban

márc. 23. hétfő a víz világnapja 

márc. 25. szerda

márc. 27. péntek fogadóóra 5-12. évf. fogadóóra

ápr. 1. szerda írásbeli osztályozó vizsgák előrehozott érettségire 

ápr. 4. szombat városi keresztút közösségi hétvége, kötelező bennmaradás

ápr. 7. kedd nagyböjti lelki nap

ápr. 8. szerda igazgatói szünet iskolai tavaszi szünet - óvodai munkanap

ápr. 9. csütörtök tavaszi szünet igazgatói szünet

ápr. 10. péntek tavaszi szünet munkaszüneti nap

ápr. 12. vasárnap húsvét húsvét

ápr. 13. hétfő húsvét húsvét

ápr. 14. kedd tavaszi szünet igazgatói szünet

ápr. 15. szerda költészet napi megemlékezés

ápr. 16. csütörtök kollégiumi ballagás

ápr. 17. péntek a holokauszt áldozatainak emléknapja

ápr. 20. hétfő év végi írásbeli vizsgák időpontjának véglegesítése óvodai beiratkozás

ápr. 21. kedd óvodai beiratkozás

ápr. 22. szerda anyák lelkinapja

ápr. 23. csütörtök osztályozó konferencia 12.évf.

ápr. 25. szombat Ballagás

ápr. 27. hétfő
szóbeli osztályozó vizsgák előrehozott érettségire jelentkezőknek 

ápr. 27-29.

Hamvazószerda

Gyümölcsoltó Boldogasszony 



ápr. 29. szerda

utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon

ápr. 30. csütörtök
Diáknap

máj. 1. péntek

máj. 4. hétfő

magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi

gimnáziumi osztályoknak (5-11.) tanítási szünet

általános iskolai osztályoknak (1-8.) tanítás

kis - és  középső csoportos gyermekek 

mérése

máj. 5. kedd

matematika írásbeli érettségi

szóbeli vizsganap

9. évf.: természettudomány

10. évf.: hittan

11. évf.: idegen nyelv

kis - és középső csoportos gyermekek 

mérése

máj. 6. szerda

történelem írásbeli érettségi

szóbeli vizsganap

10. évf.: magyar nyelv és irodalom

11. évf.: történelem

gyermekkönyvek nemzetközi napja

összevont év végi szülői értekezlet

máj. 7. csütörtök angol nyelv írásbeli érettségi

máj. 8. péntek német nyelv írásbeli érettségi

máj. 11. hétfő
kis - és  középső csoportos gyermekek 

mérése

máj. 12. kedd
kémia írásbeli érettségi

földrajz írásbeli érettségi

kis - és  középső csoportos gyermekek 

mérése

máj. 13. szerda biológia írásbeli érettségi

máj. 14. csütörtök

máj. 15. péntek
középszintű informatika írásbeli érettségi

művészettörténet írásbeli érettségi

kollégiumi elhelyezés iránti kérelem leadási 

határideje

máj. 18. hétfő emelt szintű informatika írásbeli érettségi

máj. 19. kedd fizika írásbeli érettségi év végi hangverseny-kórusok
fogadóóra kis- és középsős korú 

gyermekek szülei részére

máj. 20. szerda

idegen nyelvi kompetencia - 6., 8. évf.

francia nyelv írásbeli érettségi

szóbeli vizsganap

9. évf.: hittan

10. évf.: történelem

11. évf.: magyar nyelv és irodalom

fogadóóra kis- és középsős korú 

gyermekek szülei részére

máj. 21. csütörtök Szent Imre zenei tehetséggála

máj. 26. kedd év végi hangverseny

munkaszüneti nap



máj. 27. szerda

országos kompetenciamérés - 6., 8., 10. évf.

szóbeli vizsganap

9. évf.: idegen nyelv

11. évf.: hittan

év végi hangverseny-Nyírtelek

máj. 28. csütörtök év végi hangverseny

máj. 29. péntek gyermeknap
Nagycsoportosok ballagása

máj. 31. vasárnap

jún. 1. hétfő

jún. 2. kedd év végi hangverseny gyermekhét

jún. 3. szerda év végi hangverseny

jún. 4. csütörtök nemzeti összetartozás napja alapvizsga

jún. 7. vasárnap
Te Deum a Magyarok Nagyasszonya-

társszékesegyházban

jún. 11. csütörtök osztályozó konferencia 5-11. évf.

jún. 12. péntek Jézus Szent Szíve ünnepe

jún. 15. hétfő

"kisballagás" 1-4. évf.

8. évfolyamos tanulók ballagása

jún. 16. kedd összevont csoportok 08.31-ig

jún. 17. szerda
leendő óvodások szüleinek szülői 

értekezlet

jún. 20. szombat Te Deum

jún. 22. hétfő összevont csoportok 08.31-ig

jún. 24. szerda beiratkozás beiratkozás

jún. 29. hétfő nevelés nélküli munkanap

jún. 30. kedd nevelés nélküli munkanap

Pünkösd

Pünkösd


