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1.2. Iskolai és vallási megemlékezések, emléknapok
Időpont

Esemény

2020
szeptember 8. (kedd)
Kisboldogasszony – Szűz Mária születésének emléknapja
(szeptember 8.)
szeptember
24. Szent Gellértnek, a magyar egyházi iskolák védőszentjének a
(csütörtök)
napja (szeptember 24.)
október 6. (kedd)
Aradi vértanúk napja (október 6.)
október 8. (csütörtök) Magyarok Nagyasszonya (október 8.)
október 30. (péntek)
Mindenszentek, Halottak napja (november 1-2.)
november 30. (hétfő) Adventi gyertyagyújtások (adventi vasárnapok november 29.,
8,40 ó
december 6., 13., 24.)
december 7. (hétfő)
8,40 ó
december 14. (hétfő)
8,40 ó
december 18. (péntek)
templomban,
mise
során
december 7. (hétfő)
Szent Miklós napja (december 6.)
2-3. óra
december 18. (péntek) Jézus születéséhez kapcsolódó műsor, zenés előadás vagy
misztériumjáték
2021
január 6. (szerda)
Vízkereszt (január 6.)
január 18. (hétfő)
Árpád-házi Szent Margit ünnepe (január 18.)
január 22. (péntek)
A magyar kultúra napja (január 22.)
február 2. (kedd)
Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.)
február 3. (szerda)
Szent Balázs; Balázs-áldás (február 3.)
február 25. (csütörtök) Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira
(február 25.)
február 17. (szerda)
Hamvazószerda (a nagyböjt kezdete)
március
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
(csütörtök)
március 29 (hétfő)
Nagyböjt vége
március 31. (szerda)
Nagypéntek (április 2.), Húsvét (április 4.), szentmise
április 16. (péntek)
Emlékezés a holokauszt áldozataira (április 16.)
május 13. (csütörtök) Áldozócsütörtök - Urunk Mennybemenetele
május 21. (péntek)
Pünkösd (május 23-24.) –a Szentlélek kiáradása (zarándoklat,
csíksomlyó)

1.3.
Rendezvények,
ünnepélyek

értekezletek,

Időpont

programok,

ünnepek

és

Esemény
2020
24. Tanévnyitó értekezlet

augusztus
(hétfő)
augusztus 25. (kedd)
augusztus
30.
(péntek)
augusztus 26-tól
augusztus 27-ig
augusztus 28.
(péntek)
szeptember
1.
(kedd) 10.00
szeptember
4.
(péntek)
du.
szeptember 4.
(péntek)
szeptember 7-27.
szeptember
14.
(hétfő)
16,00 ó.
szeptember
21.
(hétfő)
8,15 ó – 8,40 ó
szeptember
19-ig
(péntek)
szeptember 25.

Javítóvizsga 9.00
Veni Sancte – Tanévnyitó szentmise;
pedagógusok tanévnyitója (online)
Lelki tábor – Bagolytábor

A

Főegyházmegyei

Tanári tanévnyitó nevelési értekezlet 8.30
Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepély
Tantestületi értekezlet

Digitális napló teljes lezárás, záradékok, közösségi szolgálat,
szakmai gyakorlat.
Zsebpénzügyes regisztráció
Szülői értekezlet hétfő-péntek (osztott dátum évfolyamonként)

Széchenyi-nap

A takarítási világnapig az osztálytermek dekorálása

Magyar Diáksport Napja (egészségtudatos gondolkodás és iskolai
mozgástevékenységek napja)
szeptember 28.-29.
Hittantábor Sarud
szeptember 30.
Steigerwald Krisztián (Generációs közötti kommunikáció továbbképzés EFOP-1.3.5-16-2016-00725 pályázat )
szeptember
Munkavédelmi képviselők oktatása
Egri hittudományi Főiskola - Alojziánum
szeptember
Városi szemétszedő akció
október
1. Képzési Tanács ülése
(csütörtök)
16,00 ó
október
PénzSztár vetélkedők kezdete
október 7. (szerda)
Igazgatók értekezlete Eger
október
Akadályverseny 9-14. évf. és 8. osztályosok (tavasz)
október 16. (péntek) Karitatív akciók tervezése, meghirdetése
október
Vártúra II. (tavasz)
október
Pénzügyesek TV2 vetélkedő országos csatorna
október 9. (péntek)
Felolvasó est: Középpontban a gyermek!
du.
október 16. (péntek) Csacsiavató – Avató Bál (Pályázat - DÖK) ( tavasz)

október 21. (szreda)

Iskolai lelkipásztorok értekezlete - Az Egri Főegyházmegye
fenntartásában
működő
49
köznevelési
intézmény
lelkipásztorainak értekezlete
22. Iskolai ünnepség (az 1956-os októberi forradalom ünnepe)

október
(csütörtök)
október 23. (péntek)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar
Köztársaság kikiáltásának tiszteletére rendezett városi ünnepség; iskola képviselete
november 2. (hétfő) Nevelési értekezlet
november
Bírósági gépírásverseny …. fő
november
Szakmai Projektnap I.
november
16. Takarítási-iskolaszépítési nap 9. évf.
(hétfő)
november 17. (kedd) Nyílt nap az általános iskolai tanulók számára (Digitális
8,00 ó
formátum, online)
november
27. Szalagavató ünnepség (Külső helyszín, MANDA)
(péntek)
16,00 ó
december 8. (kedd)
Fogadóóra a szülőknek (szülői igények előzetes felmérése)
14,30-16,30 ó
december
(szombat)
december
(szerda)
december
(szerda)
december
(péntek)
8,00 ó
december
(péntek)
9,00 ó

12. Szakmai Nap Standolás, 8. diákok meghívása (Projektnap
technikum)
16. Karácsonyi lelki nap (pedagógusok, dolgozók)
16. Közös karácsonyfa díszítése
18. Karácsonyi lelki nap diákoknak - szentmise

18. Karácsonyi ünnepség

január 22. (péntek)
du.
január 25-26.
(hétfő-kedd)
február 1. (hétfő
délután)
február
február 8. (hétfő)
16,00 ó
február 10. (szerda)
február 5. (péntek)
február 24. (szerda)
március 1. – 5.
(hétfő-péntek)
március 5. (péntek)

2021
Szavalóverseny a magyar kultúra napján (január 22.)
Osztályozó konferencia (1. félév vége jan. 22)
Félévi nevelőtestületi értekezlet (értékelés, 75 éves ünnepélyek)
Intézményvezetők Értekezlete KaTPed Budapest
Szülői értekezlet
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési
intézmények igazgatóinak értekezlete
DÖK-nap + Szülők Bálja
Iskolai lelkipásztorok értekezlete
Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét
Nemzetközi Energiahatékonysági Nap: kiselőadások, feladatok,

számítások, ötletek, elemzések, javaslatok
március 8. (hétfő)
Nevelési értekezlet
március 10. (szerda) Iskolai gazdasági vezetők értekezlete
március
Szakmai Projektnap II.
március 12. (péntek) Március 15-ei iskolai ünnepség
március 15. (hétfő)
Városi ünnepség
március 17. (szerda) Szent Patrik napi megemlékezés
március 22-26.
Digitális Témahét
(hétfő-péntek)
március
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (március 25.), az
(csütörtök)
Egyházmegyei Teremtésvédelmi Napon Ózd város egy szemetes,
elhanyagolt részének megtisztítása
március 30. (kedd)
Tanári lelki nap (Tanítás nélküli munkanap)
március 31. (szerda) Nagyböjti lelki nap iskolai, szentmise
április 16. (péntek)
Fotópályázat: “Van itt egy gyermek” szervezése, vagy a 75 év.
április 19-23.
Fenntarthatósági témahét, tavaszi udvarrendezés, faültetés
(hétfő-péntek)
április 26. (hétfő)
Osztályozó konferencia (utolsó évfolyam)
április 26. (hétfő)
Szerenád (Tanulói igény felmérése – igazgató)
17,00
április 28. (szerda)
Ballagási főpróba
de.
április
29. Bolondballagás
(csütörtök)
8,30 ó
április 30. (péntek)
Ballagás
16,00
május 11. (kedd)
Fogadóóra a szülőknek – 9-11.évfolyam (szülői igények előzetes
14,30-16,30 ó
felmérése alapján)
június 4. (péntek)
Nemzeti Összetartozás Napja (a trianoni békediktátum
évfordulója)
június 4. (péntek) Környezetvédelmi
világnap
(június
5.):
használt elem, műanyag kupak gyűjtése
június 7. (hétfő)
Pedagógus nap (Tanítás nélküli munkanap - Drótos)
június 10. (szerda)
Katolikus Iskolák Napja – Az Egri Főegyházmegye tanulói,
10,00 ó
tanévzáró Te Deum
június 14-15.
Osztályozó konferencia
(hétfő-kedd)
június 21. (hétfő)
Beiratkozás (általános iskolai tanulók)
8,00 ó
június 28. (hétfő)
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet utána szalonnasütés
június 29. (kedd)
Munkatársi értekezlet – Lelki nap - kirándulás
június 25. (péntek)
Te Deum – Mise és tanévzáró ünnepség
8,30 ó

