
26. szerda javítóvizsga, pótfelvételi

30. vasárnap VENI SANCTE szentmise az 1. és 2. évfolyamnak

1. kedd VENI SANCTE szentmise

2. szerda
9. évf. idegen nyelvi szintfelmérő

osztályozóvizsga szept. 2-4.

7. hétfő előrehozott érettségire jelentkezés határideje

14. hétfő
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

görög kat. Liturgia

25. péntek Egészség-sportnap

6. kedd megemlékezés az aradi vértanúkról

7. szerda Trianoni emlékmű szentelése

8. csütörtök Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház búcsúja

14. szerda nyílt tanítási nap 

21. szerda
október 23-ai megemlékezés

természettudományi projektnap

23. péntek nemzeti ünnep - munkaszüneti nap

3. kedd nyílt tanítási nap 1. és 2.évf. 

5. csütörtök Szent Imre - nap     DIÁKNAP

6. péntek fogadóóra 5-12.évf.

8. vasárnap Nyh.-Jósavárosi Szt. Imre Róm.Kat. Plébánia templombúcsúja

21. szombat FAVÉT

1. kedd tanári lelkinap  

4. péntek központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje

8. kedd szeplőtelen fogantatás ünnepe

6. szerda vízkereszt - tanítás nélküli munkanap

22. péntek a magyar kultúra napja

23. szombat központi írásbeli felvételi vizsgák

27. szerda természettudományi projektnap 9-10.évf.

28. csütörtök pótló központi írásbeli felvételi vizsga

29. péntek félévi értesítő kiadásának határideje

szeptember

december

október

Augusztus

november

január



2. kedd Találkozás ünnepe -  Gyertyaszentelő Boldogasszony

6. szombat Szent Imre - bál

17. szerda hamvazószerda

23. kedd megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

1. hétfő felvételi elbeszélgetés márc. 1-12.

12. péntek március 15-ei ünnepi műsor

15. hétfő nemzeti ünnep

25. csütörtök gyümölcsoltó Boldogasszony

26. péntek fogadóóra 5-12. évf.

27. szombat márc. 31. pótlása

31. szerda tanítási szünet

12. hétfő osztályozó vizsgák 

16. péntek a holokauszt áldozatainak emléknapja

23. péntek ballagás

29. csütörtök 12. évf. utolsó tanítási nap

19. szerda idegen nyelvi kompetencia - 6., 8. évf.

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

4. péntek nemzeti összetartozás napja

19. szombat Te Deum
június

március

Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a  szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. 

(hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. 

(hétfő).  

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. 

(szerda).

május

április

február


