A tanév rendje
Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő)
Utolsó tanítási nap: - Utolsó, befejező évfolyamon a középiskolában: 2020. április 30. (csüt.)
- Többi évfolyamon: 2020. június 15. (hétfő)
Tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő:
- gimnáziumban és szakközépiskolában: 179 nap,
- szakgimnáziumban: 178 nap.
Első félév vége: 2020. január 24. (péntek)
Értesítés a félévi eredményekről: 2020. január 31. (péntek)
Értekezletek: - félévkor: 2020. január 31. (péntek) 8.00 óra
- tanév végén: 2020. június 30. (kedd) 8.00 óra

Az iskolai szünetek időpontjai
Megnevezés
Őszi szünet

Téli szünet

Tavaszi szünet

Idő
2019. október 28-tól október 31-ig (4 nap)
- Utolsó tanítási nap: október 25. (péntek)
- Első tanítási nap: november 4. (hétfő)
2019. december 23-tól 2020. január 3-ig (5 nap)
- Utolsó tanítási nap: december 20. (péntek)
- Első tanítási nap: január 6. (hétfő)
2020. április 9-től április 14-ig (2 nap)
- Utolsó tanítási nap: április 8. (szerda)
- Első tanítási nap: április 15. (szerda)

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása
Megnevezés
1.

Pályaorientációs nap: Szakmák udvara + nyílt nap

2.

VIII. Illéssy Gasztro Kupa

4.
+1
(8.)
5.

Kihelyezett téli nevelési értekezlet a kompetenciamérés,
a lemorzsolódás és a NETFIT adatainak elemzése
témaköreiben Szentendrén
Félévzáró értekezlet
Projektnap a szakgimnáziumi osztályokban a fenntarthatóságkörnyezettudatosság témakörében
Illéssy 50: évfordulós ünnepség, szakmunkásavató, kerti parti

6-7.

Illéssy-napok – a diákönkormányzat rendezvénye

3.

Idő

2019. november 11. (hétfő)
2019. december 7. (szombat) (Megjegyzés: a
december 24. (kedd) munkanap lett áthelyezve)

2019. december 14. (szombat) (Megjegyzés: a
december 27. (péntek) munkanap lett áthelyezve)

2020. január 31. (péntek)
2020. április 24. (péntek) 8.00-13.00 óra
2020. május 29. (péntek)
2020. június 12. (péntek) és 15. (hétfő)
8.00-13.00 óra

Iskolai ünnepek, megemlékezések, rendezvények
Idő

Szervezeti keret

2019. szeptember 2. 8 óra

iskolai ünnepély az udvaron

igazgató

2019. szept. 2. 11.30 óra

iskolai ünnepély az udvaron

iskolavezetés

2019. október 20.
(vasárnap)
2019. október 22. és 23.
(szerda)

osztálykeret, részvétel a
városi ünnepségen
iskolai istentisztelet
a tornaterem
osztálykeret, részvétel a
városi ünnepségen

osztályfőnökök + tablót
készít: Perneki Adél
hitéleti-nevelési
igazgatóhelyettes
osztályfőnökök + tablót
készít: Perneki Adél

2019. november 11–15.
(hétfő–péntek)

általános és középiskolások
részére

igazgatóhelyettesek

2019. november 15.
(péntek)
2019. november 29.
16 óra (péntek)
2019. december 7.
(szombat)

iskolai hálaadó ünnepség
a tornateremben
iskolai ünnepély a
Vigadóban
országos verseny az iskola
rendezésében

hitéleti-nevelési
igazgatóhelyettes
osztályfőnöki
munkaközösség-vezető
Tóth László, dolgozói
közösség

2019. december 14.
(szombat)

nevelőtestület

igazgató

2020. február 11. (kedd)
13 óra

regionális verseny az iskola
rendezésében

tehetségfejlesztő
munkaközösség-vezető

2020. február 25. (kedd)

osztálykeret

osztályfőnökök + tablót
készít: Perneki Adél

megemlékezés 1848
tavaszáról

2020. március 13. (péntek)
és március 15. (vasárnap)

részvétel a városi ünnepségen +
Illéssy Sándor szobránál és az
Illéssy-sírkertben megemlékezés

iskolai diák istentisztelet

2020. március 22.
(vasárnap)

iskolai istentisztelet
a tornaterem

SZÍNEK Baptista
Középiskolák Országos
Ki Mit Tud versenye

2020. április 3-4. (péntek–
szombat)

országos verseny az iskola
rendezésében

2020. április 16. (csüt.)

osztálykeret

2020. április 24. (péntek)
8.00-13.00 óra
2020. április 30. (csüt.)
15 óra
2020. május 29. (péntek)
15 óra

a Vásár utca 25/1. szám
alatti telephelyen

Aktualitás
tanévnyitó ünnepély
országos baptista
tanévnyitó ünnepség
megemlékezés az aradi
vértanúkról (okt. 6.)
diák istentisztelet
megemlékezés október
23-áról
pályaorientációs nap:
nyílt nap (Szakmák
udvara) + nyílt hét
hálaadó alkalom
szalagavató
VIII. Illéssy Gasztro
Kupa
téli nevelési értekezlet
a kompetenciamérés, a lemorzsolódás és a NETFIT adatainak elemzése témaköreiben

idegen nyelvi versmondó
verseny általános
iskolások számára
a kommunista diktatúra
áldozatainak emléknapja

2019. október 4. (péntek)

(febr. 25.)

a holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr. 16.)
projektnap a szakgimnáziumi osztályokban
ballagás
szakmunkásavató

iskolai ünnepély az udvaron
iskolai ünnepély a
Vigadóban
részvétel a városi
ünnepségen

Felelős

közismereti és
osztályfőnöki
munkaközösség-vezetők
hitéleti-nevelési
igazgatóhelyettes
iskolavezetés
osztályfőnökök + tablót
készít: Perneki Adél
Galambos Orsolya
munkaközösség-vezető
közismereti, osztályfőnöki
munkaközösség-vezetők
szakképzési igh.,
munkaközösség-vezetők

Nemzeti Összetartozás
Napja (jún. 4.)

2020. június 4. (csüt.)

Illéssy-napok

2020. június 12. és 15.
8.00-13.00 óra

a diákönkormányzat
rendezvénye

Hajdu-Ráfis Tamás,
diákönkormányzat

tanévzáró ünnepély

2020. június 15. (hétfő)
13 óra

iskolai ünnepély

igazgató

a nándorfehérvári diadal
emléknapja (júl. 22.)

2020. július 22.

városi megemlékezés

igazgató

osztályfőnökök

Vizsgaidőszakok, vizsganapok
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga napjai a közreműködő pedagógusok tekinte-tében tanítás
nélküli munkanapnak számítanak (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bek.).
Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok:
Középszintű érettségi írásbeli vizsga
Időpont
magyar nyelv és irodalom
2020. május 4. 800 (hétfő)
matematika
2020. május 5. 800 (kedd)
történelem
2020. május 6. 800 (szerda)
angol nyelv
2020. május 7. 800 (csütörtök)
német nyelv
2020. május 8. 800 (péntek)
ágazati / ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak
2020. május 14. 800 (csütörtök)
informatika
2020. május 15. 800 (péntek)
Középszintű szóbeli érettségi vizsga
Időpont
szóbeli vizsgák a 12. A osztály számára
2020. június 16–17. (kedd–szerda)
szóbeli vizsgák a 13. I osztály számára
2020. június 18–19. (csütörtök–péntek)
Mellék-szakképesítés szóbeli és gyakorlati vizsgarész
Időpont
írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív
2020. június 17. 800 (szerda)
vizsgatevékenység
szóbeli és gyakorlati vizsgarész a 11. A osztály számára
2020. június 22–23. (hétfő–kedd)

