
A 2018-2019-es TANÉV RENDJE 

Tanévkezdés és első tanítási nap:  2018. szeptember 3. hétfő (esti tagozat: szept. 10. hétfő) 
Az utolsó tanítási nap:   2019. június 14. péntek (9-11. évfolyam) (179 nap)  

      2019. május 02. (12. A/B/C és 13. PSZ osztályok) 

       

Az első félév 2019. január 25-ig (péntek) tart. Félévi értesítés: 2018. február 01-ig  

Őszi szünet: 2018. okt.29 – nov. 2-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap november 5. (hétfő) 

Téli szünet: 2018. december 27-től 2019. január 2-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök)  

Tavaszi szünet: 2019. ápr. 18 – ápr. 23-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 17. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap április 24. (szerda). 

Országos mérés: 10. évfolyam (matematika, szövegértés): 2019. május 29. (szerda) 

2019. évi május-júniusi nappali középszintű érettségi írásbeli vizsgák:  
május 6. (hétfő)    8.00 magyar nyelv és irodalom  

május 7. (kedd)     8.00 matematika  

május 8. (szerda)  8.00 történelem 

május 9. (csüt.)     8.00 angol nyelv  

  

május 10. (péntek)  8.00  német nyelv  

május 15. (szerda) 8.00  közgazd.ism. 

május 16. (csütörtök)  8.00 informatika 

                                         

 

2019. évi május-júniusi nappali és esti szóbeli érettségi vizsgák: 
2019. június 5-13-ig emelt szintű                2019. június 17-28-ig középszintű  

 

OKJ írásbeli vizsgák: 2018. okt. 2-6. 

OKJ szóbeli vizsgák: 2019. június (14.PSZ) 

Felvételi a 9. évfolyamra:  2019. január 19. (szombat) 10.00 (Központi felvételi vizsga) 

Pótfelvételi:  2019. január 24. (csütörtök) 14.00   

Szülői értekezletek:   2018. szeptember 25. (kedd) szülői értekezlet és fogadó órák 

(Fogadó órák)  2018. november 27. (kedd) fogadó órák és szülői értekezlet 

    2019. február 5. (kedd) szülői értekezlet és fogadó órák 

    2019. április 16. (kedd) fogadó órák és szülői értekezlet  

    2019. június 5. (kedd) szülői értekezlet az induló 9. évfolyamosoknak 

Nevelési értekezletek: 2018. augusztus 29. (kedd) 8:00 tanévnyitó értekezlet 

    2018. november 6. (kedd) nevelési értekezlet 

    2019. február 5. (kedd) félévi értekezlet 

    2019. június 28. (péntek) tanévzáró értekezlet 

Pályaválasztási kiállítás:     2018. október 3. (szerda)??? 

Szalagavató:   2018. november 30. (péntek) 

Alapítványi bál:                    2019. február 15 vagy 22 

Nyílt napok:   2018. november 12. (hétfő) a váci tanulóknak 

    2018. november 13-14. (kedd-szerda) a környékbelieknek 

    2019. február 11. (hétfő) a szakképző évfolyamokon 

Beiratkozás a 9. évfolyamra:2019. június 20. (csütörtök) 8.30-14 óráig 

           13. évfolyamra:2019. június 21. (péntek) 8.30-14 óráig 

Diáknap:   2018. ősz (szept.26) vagy 2019. tavasz 

Próba érettségi:                    2019. március 4-6. 

Kis „érettségi” (10. évf.)      2019. május vége (máj.29-30)  

Kirándulások:  2018.szeptember 13–22. között: 12. A/B/C osztályok  

2019. június 3-12. 9.-11. évfolyamoknak     

Ballagás   2019. május 3. (péntek)  

Osztályozó értekezletek:      2019. január 25. (péntek) 9-14. évfolyam 

    2019. május 2. (csütörtök) 12. A/B/C  és 13. PSZ osztályok 

    2019. június 13. (csütörtök) 9-11. évfolyam 

Tanévzáró ünnepély: 2019. június 14. (péntek) 8:00
 


