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A tanév rendje 
Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 
 

Utolsó tanítási nap: - Utolsó, befejező évfolyamon a középiskolában: 2023. május 4. (csüt.) 
 - Többi évfolyamon: 2023. június 15. (csütörtök) 

 

Tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő: 
- általános iskolában: 183 nap 
- gimnáziumban és szakképző iskolában: 180 nap, 
- technikumban: 179 nap. 

 

Első félév vége: 2023. január 20. (péntek) 
 

Értesítés a félévi eredményekről: 2023. január 27. (péntek) 
 

Témanap és témahetek: 
Aktualitás  Idő  Szervezeti keret Felelős  

Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. 
az iskolai mozgás-
tevékenységek 
témanapja 

sport és szabad-
idő-szervező 
munkaközösség 

„PÉNZ7” pénzügyi és 
vállalkozási témahét 2023. március 6-10. 

tanítási órákba integrált 
programok  

tanítók, tanárok, 
oktatók Digitális Témahét 2023. március 27-31. 

Fentarthatósági Témahét 2023. április 24-28. 

Fenntarthatósági témanap 
a technikumi osztályokban 

2023. június 14. 
(szerda) 8.00-12.00 óra 

projektnap a Vásár utca 
25/1. szám alatti 
telephelyen 

közismereti 
munkaközösség 

Szakmai ellenőrzés: az OH megvizsgálja a kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az 
Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés 
óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának 
módjait és dokumentálását. 
A szakmai ellenőrzés időpontja: 2023. január 3. és március 31. között 
Érintettség esetén felelős: igazgató 
 

Országos mérések (a tanév során három országos mérés érinti intézményünket):  
1. Kompetenciamérések 
a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 

természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon 
a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés 
a 6–11. évfolyamokon;  
Megjegyzés: A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. 
rendelet 181/A. §-a alapján „A szakképző intézmény 10. évfolyamán a tanuló szövegértési 
és matematikai eszköztudás fejlődését az Nkt. szerint kell mérni és értékelni.” 

b) az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen 
nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. év-
folyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER 
szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;  
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c) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és 
matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.  

 

Az a)–b) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik 
mérési napon az a) pontban szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérésen, 
a másik mérési napon a természettudományi mérésen és a tanulóra vonatkozó, a b) pont 
szerinti mérésen vesz részt, az OH által meghatározott eljárásrend szerint.  
A c) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.  
 

A meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, az OH által meghatározott adatok 
megküldése az OH részére: 
Bemeneti mérések esetén: 2022. szeptember 23-ig  
Kimeneti mérések esetén: 2022. november 30-ig  
Az előkészítésért felelős: - az Illéssy Tagintézményben: pedagógiai igazgatóhelyettes 

- a Kossuth Tagintézményben: általános igazgatóhelyettese 
 

A méréseket az OH által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítani.  
Bemeneti mérések: 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között  
Kimeneti mérések: 2023. március 6. és 2023. június 9. között  
Felelős: - az Illéssy Tagintézményben: pedagógiai igazgatóhelyettes 

- a Kossuth Tagintézményben: általános igazgatóhelyettes 
 

A méréseket az OH által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 
számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.  
 

A bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatok megküldése az OH részére: 
Bemeneti mérések: 2022. december 9-ig  
Kimeneti mérések: 2023. június 15-ig  
Felelős: - az Illéssy Tagintézményben: pedagógiai igazgatóhelyettes 

- a Kossuth Tagintézményben: általános igazgatóhelyettes 
2. Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata  
Az általános iskolák a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára megszervezik – az Nkt. 80. § 
(1a) bekezdése alapján – a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát az OH által 
elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – 
digitális mérő- és támogató eszközökkel, az OH által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 
A vizsgálat elvégzése: 2022. szeptember 19. és október 10. között 
A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatok megküldése az OH-nak: 2022. október 17-ig 
Felelős: a Kossuth Tagintézményben: általános igazgatóhelyettes 
 

3. DIFER-mérés 
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 
az általános iskolák felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések 
vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hang-
súlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elő-
segítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 
alkalmazását.  
Az érintett első évfolyamos tanulók felmérése: 2022. október 14-ig 
Az érintett tanulói létszám jelentése az OH-nak: 2022. október 28-ig 
A DIFER-vizsgálatok elvégzése: 2022. december 9-ig 
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Felelős: a Kossuth Tagintézményben: alsós igazgatóhelyettes, gyógypedagógus 
 

4. Nemzetközi mérés 
A feladatokban iskolánk és a tanulók az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) felkérése 
alapján vesznek részt. 
 

A szünetek időtartama 
Megnevezés  Idő 

Őszi szünet 
2022. november 2-től november 4-ig (3 munkanapot érint) 
- Utolsó tanítási nap: október 28. (péntek) 
- Első tanítási nap: november 7. (hétfő) 

Téli szünet 
2022. december 22-től 2023. január 2-ig (7 munkanapot érint) 
- Utolsó tanítási nap: december 21. (szerda) 
- Első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd) 

Tavaszi szünet 
2023. április 6-től április 11-ig (2 munkanapot érint) 
- Utolsó tanítási nap: április 5. (szerda) 
- Első tanítási nap: április 12. (szerda) 

 

Munkanapok átcsoportosítása a 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet alapján:  
2022. október 15. (szombat) munkanap 2022. október 31. (hétfő) pihenőnap 

 

Az Illéssy Tagintézményben, élve a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 7. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörrel: 

2022. december 10. (szombat) munkanap 2022. december 21. (szerda) pihenőnap 
 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja és felhasználása 
Tanítás nélküli munkanapok száma, amelyekből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – 
a nevelőtestület véleményének kikérésével – a diákönkormányzat rendelkezik, továbbá egy 
tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel:  

- általános iskolában: 4 nap 
- gimnáziumban és szakképző iskolában: 7 nap 
- technikumban: 8 nap  

 

Ssz. Általános iskola Gimnázium Szakképző iskola Technikum 

1. 2022. október 15. (szombat) 
Őszi nevelési értekezlet 

2. 2022. november 14. (hétfő) 
Pályaorientációs nap: Szakmák udvara + nyílt nap 

3. 2023. május 26. (péntek) 
Baptista sportnap 

4. 2022. szeptember 19. (hétfő) 
Kossuth-nap 

2022. december 10. (szombat) 
X. Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti verseny 

5.  tehetségnap 2023. január 27. (péntek) 8.00 
Félévzáró értekezlet 

6.  osztálykirándulás 2023. május (később kijelölendő 1 nap) 
Szakmai írásbeli vizsgák lebonyolítása 

7.  vagy 3 nap érettségi 
szünet??? 

2023. június 15. (csütörtök) 8.00-12.00 óra 
Diákönkormányzati rendezvény: Illéssy-nap 

8. 

   2023. június 14. (szerda) 
8.00-12.00 óra 

Projektnap a fenntart-
hatóság témakörében 
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A nemzeti és egyházi ünnepek, emléknapok és megemlékezések időpontjai 
Aktualitás  Idő  Szervezeti keret Felelős  

megemlékezés az aradi 
vértanúkról (okt. 6.) 2022. október 6. (csüt.) iskolánk műsora a városi 

ünnepségen Keserűné Ébner Tünde 

megemlékezés a hálaadásról 
és az anabaptistákról 

2022. október 28. 
(péntek) 

diák istentisztelet az Illéssy 
Tagintézményben  hitéleti igazgatóhelyettes 

megemlékezés a hálaadásról 
és az anabaptistákról 

2022. november 11. 
(péntek) 

diák istentisztelet a 
Kossuth Tagintézményben  hitéleti igazgatóhelyettes 

megemlékezés október 23-áról 2022. október 23. 
(vasárnap) 

iskolánk műsora a városi 
ünnepségen Tóth Csilla 

a karácsony ünnepköre 2022. december 20. 
(kedd) 

diák istentisztelet az Illéssy 
Tagintézményben hitéleti igazgatóhelyettes 

a kommunista diktatúra áldo-
zatainak emléknapja (febr. 

 

2023. február 24. 
(péntek) osztálykeret osztályfőnökök  

megemlékezés 1848 
tavaszáról 

2023. március 14. (kedd) 
és március 15. (szerda) 

részvétel a városi ünnep-
ségen + az Illéssy-
sírkertben megemlékezés 

iskolavezetés 

a holokauszt áldozatainak 
emléknapja (ápr. 16.) 2023. április 14. (péntek) osztálykeret osztályfőnökök 

a húsvét ünnepköre: virág-
vasárnap, nagypéntek, húsvét 2023. április 5. (szerda) diák istentisztelet hitéleti igazgatóhelyettes 

a pünkösdi ünnepkör alkalmá-
ból istentisztelet  2023. június 2. (péntek) diák istentisztelet hitéleti igazgatóhelyettes 

Nemzeti Összetartozás Napja 
(jún. 4.) 2023. június 2. (péntek) részvétel a városi 

ünnepségen osztályfőnökök 

a nándorfehérvári diadal 
emléknapja (júl. 22.) 2023. július 22. városi megemlékezés iskolavezetés képviselője 
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Az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek, események időpontjai 

Színkódok: NABOK Illéssy  Kossuth 
Aktualitás  Idő  Szervezeti keret Felelős  

tanévnyitó ünnepély 2022. augusztus 31. 
17 óra iskolai ünnepély az udvaron igazgató; 7. évf.-os 

osztályfőnökök 
tanévnyitó ünnepély 2022. szeptember 1. 8.00  iskolai ünnepély az udvaron főigazgató 

Kossuth-hét 2021. szeptember 19-23. diákönkormányzat 
rendezvénye 

alsós és felsős 
diákönkormányzat 

gólyahét, gólyaavató 2021. szeptember 13-17. gimnázium gimnáziumi tanárok 
24 órás vetélkedő 2021. szeptember 24. gimnázium gimnáziumi tanárok 

fecskehét 2022. szept. 22-27. 
(csüt.-kedd) 

diákönkormányzat rendez-
vénye óraközi szünetekben 

Hajdu-Ráfis Tamás, 
diákönkormányzat 

örökbefogadás 2021. szeptember 30. alsó tagozat, óvoda alsós munkaközösség 

Zenei Világnap 2021. október 01. iskolai megemlékezés a zenei 
világnapról 

Janó Valéria,  
Vadas Ilona 

Az állatok világnapja 2021. október 04. alsó tagozat  
(vendégek az ovisok) alsós munkaközösség 

iskolaelőkészítő program 2021. október 14 és 21. sportfoglalkozás 
az ovisoknak 

vezetőség. 
testnevelők 

Bibliai történet- és 
zsoltármondó verseny 2021. október 15. baptista fenntartású iskolák 

és óvodák hitéleti igazgatóhelyettes 

Bibliai vetélkedő 2021. október 13. 
a Reformáció ünnepe 
alkalmából rendezett iskolai 
vetélkedő 

hitéleti igazgatóhelyettes 

szalagtűzés 2022. október 21. iskolai ünnepély 
a Vigadóban 

gimnáziumi 
munkaközösség-vezető 

országos dodgeball verseny 2021. október általános iskola és 
gimnázium testnevelők 

Reformációs vetélkedő 2021. november 5. gimnázium Gimnáziumi tanárok 

Iskolaelőkészítő program 2021. november 04,11,18 
és 25 

sportfoglalkozás az 
ovisoknak 

vezetőség, Győriné Tóth 
Edina, Bocskai Fehér Ivett, 
testnevelők 

Iskolaelőkészítő program 2021. november 02,09 és 
23. ovis foglalkozások Győriné Tóth Edina,  

Bocskai Fehér Ivett 

nyílt nap (Szakmák udvara) 
+ nyílt hét 

2022. november 14–18. 
(hétfő–péntek) 

pályaorientációs nap: 
általános és középiskolások 
részére  

igazgatóhelyettesek + 
szakképzési ágazati 
munkaközösség 

szociális és egészségügyi 
vetélkedő 

2022. november 15. 
(kedd) 

térségi verseny általános 
iskolások részére 

szakképzési ágazati 
munkaközösség és Borók-
Varró Veronika 

Nyílt nap 2021. november 9-10. Nyílt nap óvónők részére vezetőség 
Nyílt nap 2021. november 19. Gimnáziumi nyílt nap Gimnáziumi tanárok 
Mikulás ünnep 2021. december 06. Iskolai rendezvény vezetőség 
X. Illéssy Gasztro Kupa – 
országos ételművészeti verseny 

2022. december 10. 
(szombat) országos versenyünk Tóth László, dolgozói 

közösség 

iskolaelőkészítő program 2021. december 7,14 ovis foglalkozások 
Győriné Tóth Edina,  
Bocskai Fehér Ivett, 
vezetőség 

Manó ajándékműhely 2021. december 14. karácsonyi kézműveskedés 
az iskolában vezetőség 
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Tehetségnap 2021. december gimnázium gimnáziumi tanárok 
Boldog karácsonyt 2021. december 16. iskolai rendezvény vezetőség 

szalagtűzés 2022. december 20. 
(kedd) 15.00 óra 

iskolai ünnepély 
a Vigadóban 

szakképzési 
munkaközösség-vezető 

iskolaelőkészítő program 2022. január 11., 18. és 
25. ovis foglalkozások 

Győriné Tóth Edina, 
Bocskai Fehér Ivett, 
vezetőség 

iskolaelőkészítő program 2022. január 13,20,27. ovis sportfoglalkozás 
vezetőség, Győriné Tóth 
Edina, Bocskai Fehér Ivett, 
testnevelők 

Iskolai versmondó 2022. január 21. óvódások versmondó 
találkozója vezetőség 

Magyar Kultúra Napja 2022. január 21. iskolai rendezvény vezetőség 
Farsang 2022. február 12. alsó tagozat DÖK 
Farsang 2022. február 18. felső tagozat DÖK 
Zrínyi matematikaverseny 2022. február környező iskolák versenye vezetőség 
idegen nyelvi versmondó 
verseny 

2023. február 16. (csüt.) 
14.00 óra 

térségi verseny általános 
iskolások részére 

tehetséggondozó és idegen 
nyelvi munkaközösség 

Iskolaelőkészítő program 2022. február 15,17. ovis sportfoglalkozás 
vezetőség, Győriné Tóth 
Edina, Bocskai Fehér Ivett, 
testnevelők 

Gergely-járás 2022.március 9-11. látogatás az óvódákban vezetőség, 
alsós munkaközösség 

Látogatás az óvódákban 2022. március 21-25. óvódás megbeszélés alsós  
munkaközösség 

Nyílt órák 2022. március 29-31. Alsó tagozatos nyílt órák vezetőség 
Húsvéti kézművesműhely 2022. április 11. iskolai keret felsősöknek DÖK 
Nyuszi műhely 2022. április 11. iskolai keret alsó tagozatnak alsós DÖK 
Költészet napja 2022. április 11. gimnázium gimnáziumi tanárok 
A Föld napja 2022. április 21-22. iskolai  vezetőség 
beiratkozás 2022. április 21-22.  vezetőség 

ballagás 2023. május 5. (péntek) 
10.00 óra iskolai ünnepély az udvaron szakképzési 

munkaközösség 
Színjátszó találkozó 2022. május 13. Baptista iskolák vezetőség 
városi baptista sportnap  
(a kihívás napja) 2022. május 26. baptista intézmények városi 

szintű rendezvénye 
hitéleti igazgatóhelyettes, 
sport és szabadidős mk. 

gyereknap 2022.június 14. iskolai rendezvény DÖK 
projektnap a fenntartható-
ság témakörében 

2023. június 14. (szerda) 
8.00-12.00 óra 

technikumi osztályok szakképzési 
munkaközösség 

Illéssy-nap 2023. június 15.  
8.00-12.00 óra 

a diákönkormányzat 
rendezvénye 

diákönkormányzat, Hajdu-
Ráfis Tamás 

tanévzáró ünnepély 2023. június 15. 
(csütörtök) 12 óra  iskolai ünnepély főigazgató 

szakmunkásavató 2023. június 15.  
15 óra (csütörtök) 

iskolai ünnepély 
a Vigadóban 

szakképzésért felelős 
igazgatóhelyettes 

ballagás 2023. június iskolai ünnepély igazgató 

tanévzáró ünnepély 2023. június 15. (szerda) 
17 óra  iskolai ünnepély igazgató 
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Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, 
fogadóórák időpontjai 

 

a) Értekezletek: Az első félév és a tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május-júniusi 
szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó napját követő 15 napon belül tagintézményi szintű 
nevelőtestületi értekezleteken el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 
hatékonyságának vizsgálatát. Az összefűzött jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell 
küldeni a fenntartónak. 
 Illéssy Tagintézményben: 

- félévkor: 2023. január 27. (péntek) 8.00 óra 
- tanév végén: 2023. június 28. (szerda) 8.00 óra  

Kossuth Tagintézményben: 
- félévkor: 2023. január 30. (hétfő) 14.30 óra 
- tanév végén: 2023. június 29. (csütörtök) 9.00 óra  

 

A szűkebb iskolavezetés hétfőn délelőtt megbeszélést tart. A nevelőtestületi értekezletek idő-
pontjának a Kossuth Tagintézményben a hétfői, az Illéssy Tagintézményben a szerdai napot 
határozzuk meg, illetve szükség szerint. 
 

b) Szülői értekezletek: félévente egy alkalommal kell tartani (szükség esetén online formában 
is lehet). 
 

Iskolatípus Időpont Felelős  

általános iskolában 
- alsó tagozat: szeptember 1. hete 
- felső tagozat: szeptember 2. hete 
- alsó és felső tagozat: február 1. hete 

osztályfőnökök 

gimnáziumban - szeptember 2. hete 
- február 1. hete osztályfőnökök 

szakképzésben 

- 11.-13. évf.: 2022. szeptember 14. 
-   9.-10. évf.: 2022. szeptember 21. 
- 11.-13. évf.: 2023. február 1. 
-   9.-10. évf.: 2023. február 8.  

osztályfőnökök 

 

a) Fogadóórák: 
- az általános iskolában:  
- középiskolában és kollégiumban: nincs, előzetes időpont-egyeztetés alapján várjuk 

a szülőket. 
 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap 
tervezett időpontját 

 

a) Iskolai nyílt napok és nyílt hét 

Iskolatípus Időpont Felelős  
általános iskolában   
gimnáziumban 2022. november 14-18. (hétfő-péntek)  
szakképzésben 2022. november 14-18. (hétfő-péntek) szakképzésért felelős igazgatóhelyettes 
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A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 
Országos mérés, értékelés: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (az 1–4. 
évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével).  
A mérés időpontja: 2023. január 9-től május 12. között 
A mérés eredményeinek feltöltése: 2023. június 15-ig a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 
Teszt rendszerbe (NETFIT). 
Felelős: testnevelő tanárok 
Az eredményekre épülő fejlesztési tervek elkészítése. 
Határidő: 2023. június 22. 
Felelős: testnevelő tanárok, főigazgató 

 
 

Iskolánk az alábbi versenyekre készíti fel a tehetséges tanulókat 
Általános iskola Középiskola 

Bibliaismereti versenyek 
Diákolimpia 

Elsősegélynyújtó verseny 
Alapműveleti Matematikaverseny Bibliaismereti és Gasztronómiai Verseny 
Curie Kémia Emlékverseny Illéssy Gasztro Kupa, Kisújszállás 
Curie Környezetvédelmi Csapatverseny Kivilágos kivirradtig fesztivál, Kisújszállás 
Énekversenyek (Éneklő Ifjúság, Társas ének stb.) Kutass velünk!, országos baptista verseny, Pécs 
Fizika plusz Nagykun Diák Sportviadal, Kunhegyes 
Hermann Ottó Országos Természetismereti Verseny Országos Közismereti Tanulmányi Verseny 
Kozma László Alkalmazói Informatikai Verseny (csapat) Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 
Labdajátékok (országos dodgeball verseny) Pelikán Kupa, Szolnok 
Országos nyelvi versenyek Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
Országos történelemverseny  
Öveges Fizika Verseny  
Simonyi helyesírási verseny  
Szép magyar beszéd  
Színjátszó találkozó  
Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny  
Tiszaföldvári angol verseny  
Zrínyi Ilona Matematikaverseny  
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Vizsgaidőszakok, vizsganapok 

A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga napjai a közreműködő pedagógusok tekin-
tetében 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 2023. május 8. 900 (hétfő) 
matematika 2023. május 9. 900 (kedd) 
történelem 2023. május 10. 900 szerda) 
angol nyelv 2023. május 11. 900 (csütörtök) 
német nyelv 2023. május 12. 900 (péntek) 
informatika, digitális kultúra 2023. május 15. 800 (hétfő) 
biológia 2023. május 16. 800 (kedd) 
ágazati szakmai vizsgatárgyak,  
ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 

2023. május 17. 900 (szerda) 

testnevelés (gyakorlat) 2023. május 18. 900 (csütörtök) 
földrajz 2023. május 18. 1400 (csütörtök) 

Középszintű szóbeli érettségi vizsga (jún. 19-30. között) Időpont 
szóbeli vizsgák a 12. G osztály számára 2023. június 19-20. (hétfő-kedd) 
szóbeli vizsgák a 12. A osztály számára 2023. június 19-21. (hétfő-szerda) 
szóbeli vizsgák a 13. I osztály számára 2023. június 23-24. (péntek-szombat) 

 

Az ágazati alapvizsga vizsganapjai 
Írásbeli és gyakorlati vizsgarész Időpont 

írásbeli, gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység 2023. június 16-23.  
javító és pótlóvizsga 2023. június 30. (péntek) 

 

 



 11 

1. számú függelék 
 

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok szakképző iskolában és technikumban 
Vizsgatevékenység Időpont 

Október 
írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi 
gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység 

2022. október 8. 1000 (péntek): cukrász, pincér 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint 
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 

2022. október 

Február 
írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi 
gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység 2023. február 10-11. 1000 (csütörtök-péntek) 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint 
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 2023. február 

Május 

írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi 
gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység 

2023. május 12. 1000 (csütörtök): épület- és 
szerkezetlakatos 
------------------------------------------------------------ 
2023. május 13. 1000 (péntek): cukrász, kereskedelmi 
értékesítő, pincér-vendégtéri szakember, szakács, 
vendéglátásszervező 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész 2023. május-június 
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 2023. május-június 

 
Kisújszállás, 2022. szeptember 6. 
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