
nap időpont esemény
Tanítás 
nélküli 

munkanap

2001.08.25-
09.01

tankönyvosztás beosztás szerint

2021.08.30-31. hétfő-kedd gólyanapok 

első tanítási nap
8.00 tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap

9.00-12.00 osztályfőnöki órák (benne digit. eszközfelmérés otthoni tanuláshoz)
Netfit mérés kezdőnapja

2021.09.06-ig jelentkezés őszi érettségi vizsgára

2021.09.06.;10. hétfő,péntek szülői értekezlet

2021.09.11 szombat Szezonnyitó Táncház - Fonó Budai Zeneház
Szülői Szervezet ülése

2021.09.16 csütörtök Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Pest megyei fordulója, Vác
2021.09.17 péntek OKTV jelentkezési határidő
2021.09.19 vasárnap Fóti Szüret, Néptánc előadás és festészeti díjátadó
2021.09.24 péntek Magyar Diáksport Napja témanap

2021.09.24-25. péntek-szombat Kutatók Éjszakája

2021.10.01.-02 péntek-szombat ECL nyelvvizsga

2021.10.06 kedd
Aradi Vértanúkra emlékezünk a Művelődési Házban (faliújságot készít és rövid 
műsort ad a 10.AB, a 10.C és a 10.D osztály) 0-1. óra megtartva, szereplők az 1. 
órában már a Művelődési Házban.

2021.10.09 szombat Sulibörze Veresegyház

2021.10.11 hétfő
Idegen nyelvi országismereti prezentációs pályázat meghirdetése (leadási határidő: 
nov. 11.)

Rendezvény- és programterv

Augusztus

Szeptember

szeptember-május Suliolimpia 

szeptember-október iskolabörzék Veresegyház, Vác, Dunakeszi, Erdőkertes,... 

Október

2021.09.01 szerda



2021.10.18-28. őszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

2021.10.21
gólyabál (felelősök: 9. és 11 oszt. osztályfőnökökkel, nekik 11-ig tanítás, a többieknek 
12-ig)

2021.10.22 péntek okt. 23-i ünnepség (műsort ad és faliújságot készít az 5/13.ABC osztályok)

2021.11.02 kedd szünet utáni első tanítási nap, OKTV-k indulnak (nov. 2. 14.00 történelem OKTV)
rajz előkészítő 

2021.11.04 8.00 1. nyílt nap
14.00 Matematika OKTV
8.00 2. nyíltnap

2021.11.13 szerda Erdőkertesi Faluház, képző- és iparművészeti kiállítás
2021.11.15 hétfő 16.00-18.00 fogadóóra

Agóra Koreográfus Verseny - Tatabánya
2021.11.24 szerda Szalagavató főpróba (11, 12. évfolyam)
2021.11.25 csütörtök 15.00 Szalagavató

2021.11.25-26. csüt.-pént. Városi Betlehem készítése Adventre 

2021.12.02 csütörtök Nyelvi nap TNM
2021.12.03 péntek ált. Isk. tanulók felvételi vizsgára való jel. határideje

2021.12.03.-04 péntek-szombat ECL nyelvvizsga

Mikulás, ünnepség osztálykeretben (választható)

Szakmai művészeti kiállítás rendezése Veresegyház, Udvarház Galéria

2021.12.10-
2022.02.22.

iskolánk kiállítás megnyitója a veresegyházi Udvarház Galériában

központi írásbeli feladatlap igény jelentése OH-nak
szintvizsga tételek kihirdetése, szóbeli érettségi témakörök kihirdetése

2021.12.11 szombat munkanap (dec. 24. helyett) pénteki órarend
Karácsonyi vásár
szünet előtti utolsó tanítási nap

2021.12.10 péntek

október 25-november 1. őszi szünet
November

2021.11.09 kedd

December

2021.12.06 hétfő



iskolai karácsonyi műsort ad a 9. évfolyam
osztálykarácsonyok

2021.12.21 TNM

2022.01.03 hétfő szünet utáni első tanítási nap

2022.01.10.-14 hétfő-péntek
szintvizsga a 11. évfolyam számára; 9D osztály elmaradt készségmérő vizsgájának 
pótlása az 1. idegen nyelvből; 9.Ny. haladásmérő vizsga az 1. idegen nyelvből 
Néptánc - féléves szakmai gyakorlat vizsgák

péntek 9.00-17.00 Néptánc házi verseny

2022.01.18-19. kedd-szerda 8.00 osztályozóvizsgák

2022.01.20 csütörtök Képzős szakmai nap
TNM Képz. 
szakmai 
nap

2022.01.21 péntek első félév utolsó tanítási napja
magyar kultúra napja
központi írásbeli felvételi

2022.01.24-
2022.02.02

Házi vers-, és prózamondó & slam poerty verseny, Ki mit tud?

2022.01.27 csütörtök pótló központi írásbeli felvételi
félévi értesítők kiosztásának határideje
IX. Országos Néptáncverseny (Szólótánc) - Nevezési határidő, Nyíregyháza

2022.02.03 csütörtök 8.00-16.00 felvételi dolgozatok megtekintése TNM
IV. Országos Festészetverseny - Nevezési határidő, Szombathely
XXIV. Országos Mintázásverseny - Nevezési határidő, Budapest
ECL nyelvvizsga

2022.02.07-ig felvételizők értesítése az írásbeli eredményekről

2022
Január

január 3.-március 31. szakmai ellenőrzés: egyéni munkarendes tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítése és dokumentálása

érettségi, felvételi tájékoztató végzősöknek 

2022.01.22 szombat

2021.12.20 hétfő

december 22-31. téli szünet

2022.01.28 péntek

Február

2022.02.04 péntek



2022.02.07 hétfő Művészettörténet OKTV - pályázat leadási határidő
Szülői Szervezet ülése

2022.02.17 csütörtök 12.00-17.00 Farsang 
Jótékonysági bál

2022.02.14-18. Szülői értekezletek

Országos Ifjúsági Szólótáncverseny - Eger
2022.02.15-ig jelentkezés az érettségi és szakmai vizsgákra
2022.02.18-ig az ált. iskolák küldik a jelentkezési lapokat

2022.02.21 hétfő XXX. Országos Rajzverseny - Nevezési határidő, Nyíregyháza
2022.02.22-
2022.03.11

felvételizők szóbeli meghallgatása, írásbeli vizsgák

2022.02.23 szerda 1. felvételi nap

2022.02.25 péntek
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (osztálykeretben a hét folyamán, 
filmvetítés, emlékhely felkeresése, faliújságot készít az 5/13.ABC osztály)

2. felvételi nap
jelentkezés szintvizsgára

2022.03.02 szerda 3. felvételi nap

2022.03.03.-04 IV. Országos Festészetverseny, Szombathely

2022.02.07 hétfő 4. felvételi nap, pót felvételi nap

2022.03.10.-11. XXIV. Országos Mintázásverseny, Budapest

2022.03.07.-11. "PÉNZ7" pénzügyi és vallalkozói témahét (választható)

Pí nap 
Nemzeti ünnep, megemlékezés, koszorúzás (10. évf.)

2022.03.16 szerda
A Föld napjához kapcsolódó idegen nyelvi videópályázat meghirdetése (leadási 
határidő: április 15.)

2022.03.16 szerda jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása

2022.03.18-19. IX. Országos Néptáncverseny (szólótánc) OKTV - Nyíregyháza

2022.03.14 hétfő

2022.02.28 hétfő

Március



2022.03.23 szerda módosított tanulói adatlapok beérkezése

2022.03.24-25. XXX. Országos Rajzverseny, Nyíregyháza

2022.03.26 szombat Munkanap (márc. 14 helyett)
2022.03.28 hétfő OH küldi a felvételre jelentkezők listáját

2022.03.01 Országos Táncháztalálkozó - Sportaréna

ECL nyelvvizsga

2021.04.04.-08 Digitális témahét (választható)

Szülői Szervezet ülése
2022.04.11 hétfő 16-18.00 Fogadóóra

2022.04.12 Diák- és sportnap TNM
2022.04.13 szerda szünet előtti utolsó tanítási nap

2022.04.11.-13 "Irodalmi kávéház" a magyar költészet napja alkalmából

2022.04.15 péntek Holokauszt áldozataira emlékezünk

2022.04.20 szerda szünet utáni első tanítási nap
OH küldi a felvételi eredményt
A Föld napja: videópályázat eredményhirdetése, tematikus nyelvórák

2022.04.25-29. Fenntarthatósági Témahét (választható)

2022.04.26 kedd Kompetenciamérés 
Képregény verseny pályamunkáinak leadási határideje
végzős évfolyamok utolsó tanítási napja
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról 
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

14.00 Ballagás 

2022.05.02 hétfő magyar ny. és irodalom TNM
2022.05.03 kedd matematika
2022.05.04 szerda történelem
2022.05.05 csütörtök angol nyelv

Május

2022.04.22 péntek

2022.04.29 péntek

Április

április 14-19. tavaszi szünet



német nyelv
tanulmányi kirándulások

2022.05.09 hétfő Dunakeszi Tankerületi Nap TNM
2022.05.10 kedd földrajz
2022.05.11 szerda szakmai tárgyak
2022.05.12 csütörtök biológia

informatika
műv.tört.

2022.05.17 kedd vizuális kult.
2022.05.22 szóbeli érettségi felkészítők indulása

2022.05.09.-20 rendkívüli felvételi eljárás, igazgató dönt a beérkezett kérelmekről

Szintvizsga a 9.D. (ECL próbanyelvvizsgával összeköthető) és a 10. szakgimnáziumi 
osztályoknak az 1. idegen nyelvből

2022.05.26. 
vagy 06.02.

Főpróba - Vizsgaelőadás (Művelődési Ház)
TNM SZG 
szakmai 
nap 

2022.05.27. 
vagy06.03.

Vizsgaelőadás - Hagyományok Háza

május folyamán Házi helyesírási verseny eredményhirdetése
2022.05.16 - 

31.
Képregény verseny eredményhirdetése

2022.06.02.-03 Érettségi dolgozat megtekintése

ECL nyelvvizsga
2022.06.02. 
vagy 05.26.

Főpróba - Vizsgaelőadás (Művelődési Ház)

2022.06.03. 
vagy 05.27.

Vizsgaelőadás - Hagyományok Háza

2022.06.05.-06 Méta Fesztivál - Balatonboglár

2022.06.01.-07. 9. Ny. készségmérő írásbeli és szóbeli vizsga az 1. idegen nyelvből

Június

2022.05.06 péntek TNM

2022.05.13 péntek



szakmai vizsgák

2022.06.01.-09 emelt szóbelik

osztályozóvizsgák
Szintvizsgák a 10. évfolyamon

2022.06.14 kedd évzáró program
utolsó tanítási nap,
nyári gyakorlatok külön beosztás szerint

2022.06.15-től Nyári szakmai gyakorlat vagy szakmai kirándulás 
2022.06.16-17 12D szóbeli érettségi

2022.06.20-21. 12C szóbeli érettségi

2022.06.21-22. 12AB szóbeli érettségi

2022.06.22-24. beiratkozás egy napon (leendő osztályfőnökök)

2022.06.27 tanévzáró, bizonyítványok kiosztása

2022.06.06.-10

2022.06.15 szerda


