
2017/2018. tanév fontosabb dátumok  

Az első tanítási nap 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási nap 2018. június 15. 

(péntek). (A tanítási napok száma gimnáziumban százhetvenkilenc nap.) 
A végzősöknek az utolsó tanítási nap: 2018. május 3. (csütörtök) 

Az első félév vége: 2018. január 26. (Értesítés 2018. február 2-ig.) 

Tanítási szünetek, a tanítás nélküli munkanapok 

Az őszi szünet: 2017. október 30 - 2017. november 3. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. 

október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

A téli szünet: 2017. december 27 - 2018. január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. 

december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

A tavaszi szünet 2018. március 29 - 2018. április 3. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

Tervezett tanítás nélküli munkanapok: 

2017. november 20. (hétfő) – őszi szóbeli érettségi 

2017. november 28. (kedd) - HUMA 

2018. január 19. (péntek) – Balaton Kupa 

2018. március 08. (csütörtök) – TATU 

2018. március 28. (szerda) – diáknap (változhat) 

2018. május 7. (hétfő) – magyar érettségi 

2018. május 8. (kedd) – matematika érettségi (változhat) 

Munkanap áthelyezés:  

 2018. március 16. (péntek) pihenőnap – 2018. március 10. (szombat) munkanap 

 2018. április 30. (hétfő) pihenőnap – 2018. április 21. (szombat) munkanap 

Szülői értekezletek, fogadó órák 

2017. szeptember 21. (csütörtök) 16:30 szülői értekezlet 

2017. november 16. (csütörtök) 16:30 fogadó óra 

2018. február 08. (csütörtök)  16:30 szülői értekezlet; kb. 17 óra fogadó óra 

2018. április 19. (csütörtök)  16:30 fogadó óra; végzősöknek szülői értekezlet 

Nyílt napok 

1. 2017. november 15. (szerda)  14 óra 

2. 2017. december 05. (kedd)  délelőtti óralátogatási lehetőség, előreláthatólag 

8:55 órától (bővebb tájékoztatás majd a honlapon) 

3. 2018. január 10. (szerda)  14 óra 

A sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsgák 

1. 2018. február 26. hétfő, 14 óra 

2. 2018. március 5. hétfő, 14 óra 

3. 2018. március 12. hétfő, 14 óra. 

A vizsgák rendje 

Az október-novemberi (őszi) érettségi vizsgaidőszak: 

jelentkezési határidő: 2017. szeptember 5. (kedd) 

írásbeli vizsgák időpontja:  2017. október 16. – 2017. október 27.  

szóbeli vizsgák időpontja:  2017. november 9-13. (emelt szint) 



 2017. november 20-24. (középszint) 

A május-júniusi (tavaszi) érettségi vizsgaidőszak: 

jelentkezési határidő: 2018. február 15. (csütörtök) 

írásbeli vizsgák időpontja:  2018. május 7. – 2018. május 28.  

szóbeli vizsgák időpontja:  2018. június 7–14. (emelt szint) 

 2018. június 18–29. (középszint) 

A tanulmányi versenyek 

OKTV jelentkezési határidő: 2017. szeptember 22. (péntek) 

Többi versenykiírás szerint. 

Országos mérés, értékelés 

Kompetencia mérés: 2018. május 23.  

NETFIT mérés: 2018. január 9. és 2018. április 27. között. 

 


