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1.   A 2022/2023. tanév helyi rendje  
 

A szakképző intézmények működéséről szóló 2019. évi LXXX. törvény előírja, hogy a 

szakképző intézmények munkatervükben határozzák meg a tanév helyi rendjét. 

Munkatervünk ezen fejezetét az iskolai honlapon (www.szikszi-ozd.hu) is megjelentetjük.  

Felelős:  Varga István rendszergazda 

Ellenőrzi:  szakmai igazgatóhelyettes 

Indokolt esetben a tervezett időpontok megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 

 

1.1.   A tanév legfontosabb időpontjai 
 

A szorgalmi idő:  

   technikumban 179 tanítási + 8 tanítás nélküli munkanap  ⇨  31 / 36  tanítási hét 

   gimnáziumban 180 tanítási + 7 tanítás nélküli munkanap  ⇨  31 / 36  tanítási hét 

 

• Első tanítási nap:      2022. szeptember 1. (csütörtök) 

• Utolsó tanítási nap:     2023. június 15. (csütörtök) 

• Utolsó tanítási nap a végzős osztályokban:  2022. május 04. (csütörtök) 

• Őszi érettségi időszak írásbeli vizsgái:   2022. október 17-től 27-ig 

• Őszi érettségi (középszint) időszak szóbeli vizsgái: 2022. november 21-től 25-ig 

• Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (nincs): 2022. október 28.  (péntek) 

• Az őszi szünet utáni első tanítási nap (nincs):  2022. november 7. (hétfő) 

• A téli szünet előtti utolsó tanítási nap:   2022. december 21. (szerda) 

• A téli szünet utáni első tanítási nap:   2023. január 3. (kedd) 

• A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:  2023. április 05. (szerda) 

• A tavaszi szünet utáni első tanítási nap:  2023. április 12. (szerda) 

• Az első félév:      2023. január 20-ig tart (péntek) 

• A félévi eredményről a tanulók, szülők értesítése: 2023. január 27-ig (péntek) 

• Tanulói jelentkezés az érettségi és  

      szakmai vizsgákra:         2023. február 15-ig (szerda) 

• Az írásbeli érettségi: 

magyar nyelv és irodalom:  2023. május 8. - 9 ó  

matematika:    2023. május 9. - 9 ó  

történelem:    2023. május 10. - 9 ó  

angol nyelv:    2023. május 11. - 9 ó 

német nyelv:    2023. május 12. - 9 ó 

kémia:      2023. május 18. - 8 ó 

földrajz:    2023. május 18. - 14 ó  

biológia:         2023. május 16. - 8 ó  

ágazati szakmai vizsgatárgy:  2023. május 17. - 9 ó!  

informatika:     2023. május 15. - 8 ó  

fizika:                                         2023. május 23. - 8 ó  
 

 

Az érettségi szóbeli vizsga szervezhető:   

      emelt szinten:   2023. június 7-14. között 

      középszinten:   2023. június 19-30. között 

http://www.szikszi-ozd.hu/
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● Szakképző évf. OKJ pótvizsga 2022. október 

 

Szakképző évf.  OKJ írásbeli és interaktív vizsgatevékenység         

● Irodai titkár  2023. május 19. 10.00, 12.45 

● Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2023. május 26. 10.00 

● Szakképző évf.  OKJ gy. és sz. vizsgatevékenység 2023. május-június 

● 2/14-C szakmajegyzék szerinti szakmai vizsga  2023. május 25. 9.00 

 

8. osztályos általános iskolai tanulók számára 

egységes írásbeli vizsga:  2023. január 21. (szombat) 10 ó 

egységes írásbeli pótlóvizsga: 2023. január 31. (kedd.) 14 ó 

szóbeli felvételi vizsga:    2023. február 28. (kedd) 12 ó 

szóbeli pótlóvizsga  2023. március 6. (hétfő) vagy 7. (kedd) 12 ó 
         

Országos mérés: a tanulók fizikai állapotának, edzettségének vizsgálata  

- 2023. január 9.– május 12.  

- adatok feltöltésének határideje : 2023. június 15. 

 

Országos bemeneti mérés szeptember 26 - november 30. között csak gimnázium 2 nap! 

- szeptember 23-ig jelezni OH felé 

- december 9-ig záráshoz adatok továbbítása OH felé 

 

Országos mérés, értékelés a 9-10-11. évfolyamon 2 nap 2023. március 6. – június 9. között 

- november 30-ig jelezni OH felé   

- adatok megküldése 2023. június 15-ig 

  

Záróvizsga a 10. évfolyamon gimnáziumban: 2023. június 15.  

(csütörtök: magyar irodalom, történelem, idegen nyelv) 

 

Ágazati alapvizsga 10. évfolyamon technikum: 

- Informatika 203. június 5. interaktív - 6. gyakorlati. 

- Logisztika 2023. június 7. 

- Gazdálkodás-menedzsment 2023. június 8.  

 

Áthelyezett munkanapok (szombati ledolgozás) a 2022/2023. tanévben: 

• október 31. (hétfő) pihenőnap helyett október 15. (szombat) munkanap 

 

Munkaszüneti és ünnepnapok a 2022/2023. tanév időszakában: 
• 2022. október 23. (vasárnap) - az 1956-os Forradalom Ünnepe  

• 2022. november 1. (kedd) - Mindenszentek napja  

• 2022. december 24. (szombat) - Szenteste 

• 2022. december 25-26. (vasárnap - hétfő) - Karácsony  

• 2023. január 1. (vasárnap) - Új Év első napja  

• 2023. március 15. (szerda) - Nemzeti Ünnep 

• 2023. április 7. (péntek) - Nagypéntek 

• 2023. április 10. (hétfő) - Húsvét hétfő  

• 2023. május 1. (hétfő) - Munka Ünnepe 

• 2023. május 28-29. (vasárnap - hétfő) - Pünkösd hétfő 
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1.2.   Iskolai és vallási megemlékezések, emléknapok 

Időpont Esemény 

2022 

szeptember 8. 

(csütörtök) 
Kisboldogasszony – Szűz Mária születésének emléknapja 

(szeptember 8.)  

szeptember 19-21. 

(hétfő-szerda) 
Hittantábor 23 fő tanuló 3 felnőtt 
 

szeptember 23. 

(péntek) 
Szent Gellértnek, a magyar egyházi iskolák védőszentjének a 

napja (szeptember 24.)  
 

október elejétől 
Október a Szűzanya hónapja  
 

október 6. 

(csütörtök) 
Aradi vértanúk napja (október 6.) 
 

október 7. (péntek) Magyarok Nagyasszonya (október 8.) 

október 18. (kedd) Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért (meghirdetés szerinti 

időpontban) 

 

október 28. (péntek) Mindenszentek, Halottak napja (november 1-2.) 
 

november 28. (hétfő) 

8,40 ó 

december 5. (hétfő) 

8,40 ó 

december 12. (hétfő) 

8,40 ó 

december 19. (hétfő) 

Adventi gyertyagyújtások, évfolyamonkénti szentmisék (adventi 

vasárnapok november  27., december 4., 11., 18.) 
 Felelős: hitoktatók     

december 6. (kedd) 

2-3. óra 
Szent Miklós napja (december 6.) 
 

december 21. 

(szerda) 
Jézus születéséhez kapcsolódó műsor, zenés előadás   vagy 

misztériumjáték 

2023 
január 6. (péntek) Vízkereszt (január 6.); termek szentelése 

január 18. (szerda) 
 

Árpád-házi Szent Margit ünnepe (január 18.) 
 

január 27. (péntek) 

 
Aquinói Szent Tamás ünnepnapja (január 28.) 
 

február 2. 

(csütörtök) 
Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.) 
 

február 3. (péntek) Szent Balázs; Balázs-áldás (február 3.) 

február 14. (kedd) Házasság hete - Szent Bálint (Valentin)  

február 22. (szerda) Hamvazószerda (a nagyböjt kezdete, szentmise) 

március 24. (péntek) Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.) 

április 5. (szerda) Nagypéntek (április 7.), Húsvét (április 10.), szentmise 
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április 6. (csütörtök) Nagyböjt vége     

április 14. (péntek) Emlékezés a holokauszt áldozataira  (április 16.)  
 

május 2. (kedd) Májusfa állítás (Szent Jakab fa) 

       

május 18. 

(csütörtök) 
Áldozócsütörtök - Urunk Mennybemenetele  
 

május 26. (péntek)
  

Pünkösd (május 28-29.) –a Szentlélek kiáradása (zarándoklat, 

Csíksomlyó) 
  

 

 

1.3.   Rendezvények, értekezletek, programok, ünnepek és ünnepélyek 

Időpont Esemény 

2022 

augusztus 14-tól  

augusztus 16-ig 
Lelki tábor – Bagolytábor 

      

augusztus 24. 

(szerda) 
Tanévnyitó alakuló értekezlet 

  
 

augusztus 24. 

(csütörtök) 
Veni Sancte – Főegyházmegyei pedagógusok tanévnyitója (online is) 

 

augusztus 25. 

(szerda) 
Igazgatók értekezlete 

  
  

augusztus 25. 

(csütörtök) 
Javítóvizsga 9.00 
 

augusztus 30.  

(kedd) 
Tanári tanévnyitó nevelési értekezlet 8.30 

 

szeptember 1. 

(csütörtök) 8.00 
Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepély – előtte 4 osztályfőnöki óra 
 

szeptember 5. 

(hétfő)    

du. 

Tantestületi értekezlet 

      
 

szeptember 5. 

(hétfő)  
Digitális napló teljes lezárása, záradékok, közösségi szolgálat, 

szakmai gyakorlat. 

szeptember 6-

27. 
Zsebpénzügyes regisztráció 
  

szeptember 12-

16. (hétfő-

péntek)  

16,00 ó. 

  

Szülői értekezlet hétfő-péntek (osztott dátum évfolyamonként) 
 

szeptember 16-

ig (péntek) 
A takarítási világnapig (november 14.) az osztálytermek dekorálása 
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szeptember 19-

21.  
Hittantábor, Sarud 
  

szeptember 21. 

(szerda) 

8,15 ó – 8,40 ó 
 

Széchenyi-nap (szeptember 21.) 
  

 

szeptember 30. 
 

Magyar Diáksport Napja témanap (egészségtudatos gondolkodás és 

iskolai mozgástevékenységek napja)  
  
 

szeptember 30. 

(péntek) 
Vártúra 
  
 

szeptember  Munkavédelmi képviselők oktatása 
       
 

szeptember  Városi szemétszedő akció 
      
 

október 7. 

(péntek) 

16,00 ó 

Képzési Tanács ülése/iskolai SZ.M. ülés 
  
 

október 6. 

(csütörtök) 

 

Felolvasó est: Család  
  
 

október 6-9. 

(csütörtök) 

 

72 óra kompromisszum nélkül  
  

október 12. 

(szerda) 

17,00 

Találkozó a „bolykisokkal-újtériekkel”  

Nyitott nap az általános iskola tanulói, szülei és osztályfőnökei 

számára (beszélgetés, tanácsadás, prezentáció) 
  

október 17-18. 

(hétfő-kedd) 

Igazgatók értekezlete (Egri hittudományi Főiskola - Alojziánum) 
  

október PénzSztár, Zsebpénzügyes vetélkedők kezdete 
  

október 21. 

(péntek) 
Iskolai ünnepség (az 1956-os októberi forradalom ünnepe) 
  

október 14. 

(péntek) 
Karitatív akciók tervezése, meghirdetése  
  

október 19. 

(szerda) 

17,00 ó 

Nyílt nap az általános iskolai tanulók szülei számára 

október 15. 

(szombat 

bedolgozós) 

Csacsiavató és Avatóbál 
  

október 24. 

(szerda) 
Iskolai lelkipásztorok értekezlete  
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október 23. 

(vasárnap) 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar 

Köztársaság kikiáltásának tiszteletére rendezett városi ünnepség; 

iskola képviselete 
  

november 7. 2. 

(hétfő) 
TNM1 

Nevelési értekezlet 

 1. téma: Szakképző intézmény értékelése 

 2. téma: MIR 

 3. téma: Projekt alapú oktatás 
   

november  Bírósági gépírásverseny 
 

november 11. 

(péntek) 
Márton nap - szakmai projekt nap 

       

 

november 10-

12. (csütörtök-

szombat) 

Kateketikai Konferencia a hitoktatók számára 

       

 

november 14. 

(hétfő) 
Takarítási-iskolaszépítési nap 9. évf. 
  
 

november 15. 

(kedd) 

8,00 ó 
 
TNM2-3 
(Pályaorientációs) 

Nyílt nap az általános iskolai tanulók számára (Tanítás nélküli 

munkanap / pályaorientációs nap felsőbb éveseknek) 

  

 

Pályaorientációs nap a nagyobbaknak - bemutató órák (nem 

hagyományos rendszer - 8. gyerekeknek bemutató órák) 
  
 

november 25. 

(péntek)  

16,00 ó  

Szalagavató ünnepség 
  

december 6. 

(kedd)  

14,30-16,30 ó 

Fogadóóra a szülőknek (szülői igények előzetes felmérése) 
  
 

december 21. 

(szerda du.) 
Karácsonyi lelki nap (pedagógusok, dolgozók) 
  
 

december 19. 

(hétfő) 
Közös karácsonyfa díszítése aulában 
  
 

december 21. 

(szerda)  8,00 ó 

8,30 ! 

Karácsonyi lelki nap diákoknak - szentmise 
  

december 21. 

(szerda) 9,00 ó 

9,30 ! 

 

Karácsonyi ünnepség 
  

2023 
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január 19. 

(csütörtök) 

du. 

Szavalóverseny a magyar kultúra napján (január 22.) 
 

január ??. 

(szerda) 
Gazdasági vezetők értekezlete 

 . 

január 16-17.  

 (hétfő-kedd) 
Osztályozó konferencia (1. félév vége jan. 20) 
  

január 29. 

vasárnap 16,00 
Misefelajánlás a SZIKSZI-sekért (Szőke Gábor atya) 

       

 

január 30. (hétfő 

12.00)  
Félévi nevelőtestületi értekezlet értékelés - mérés 
  

február Intézményvezetők Értekezlete KaPi Budapest 

február 3. 

(péntek) 

 

TNM6 

DÖK-nap 
 

február 15. 

(szerda)   
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények 

igazgatóinak értekezlete 
  
 

február 13-17. 

(hétfőtől)  

16,00 ó 

Szülői értekezlet 
 

február 22. Nagyböjti lelki nap iskolai, szentmise 
  

február 22. 

(szerda)  
Iskolai lelkipásztorok értekezlete, Eger 
  

február 24. 

(péntek) 
Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira  

(február 25.) 
  

március 6–10. 

(hétfő-péntek)  
Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét  
  
 

március 6. 

(hétfő) 
Nemzetközi Energiahatékonysági Nap: kiselőadások, feladatok, 

számítások, ötletek, elemzések, javaslatok 
       
 

március 7. 

(hétfő) 
Gazdasági Vezetők Értekezlete 
       
 

március 6. 

(hétfő) 
Szakmai Projektnap II. Standolás - energiahatékonyság téma 
  

március 14. 

(kedd) 
 

Március 15-ei iskolai ünnepség 
 

március 15. 

(kedd) 
 

Városi ünnepség 
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március 17. 

(péntek) 
Szent Patrik napi megemlékezés 
  

március 24. 

(péntek) 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (március 25.), az Egyházmegyei 

Teremtésvédelmi Napon Ózd város egy szemetes, elhanyagolt 

részének megtisztítása 

március Tanári lelki nap (délután) 

  

március 27-30. 

(hétfő-péntek) 
Digitális Témahét 
 

április 5. 

(szerda) 
Fotópályázat: “Család”  
 

április 12. 

(szerda) 
 
TNM7 

Nevelési értekezlet 
 

április 24-28. 

(hétfő-péntek 
Fenntarthatósági témahét, tavaszi udvarrendezés, faültetés 
 

április 28. 

(péntek)  
Osztályozó konferencia (utolsó évfolyam) 
 

május 2. (kedd) 

17,00 

Szerenád (Tanulói igény felmérése – igazgató) 
 

május 3. (szerda) Ballagási főpróba 12.00-tól 
 

május 4. 

(csütörtök)   

8,30 ó   

Bolondballagás 8.30 
 

május 5. 

(péntek)  

16,00  

Ballagás 
 

május 7. 

vasárnap 18,00 
Misefelajánlás a vizsgázókért (Szőke Gábor atya) 

 

május 11.  

(csütörtök)  

14,30-16,30 ó 

Fogadóóra a szülőknek – 9-11.évfolyam (szülői igények előzetes 

felmérése alapján) 
 

június 1. 

(péntek) 
Nemzeti Összetartozás Napja (a trianoni békediktátum évfordulója) 
 

június 5. (hétfő) Környezetvédelmi világnap (június 5.):  

használt elem, műanyag kupak gyűjtése 
   

 

június 7. 

(szerda) 

10,00 ó 

Katolikus Iskolák Napja – Az Egri Főegyházmegye tanulói, 

tanévzáró Te Deum 
 

június 9. 

(péntek) 

TNM8 

Pedagógus nap (Tanítás nélküli munkanap - Drótos) 
 

június 16-19.  

(péntek.-hétfő) 
Osztályozó konferencia 9-11. évf. 
 

június 22. 

(csütörtök) 
Beiratkozás (általános iskolai tanulók) 
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8,00 ó  

június 27. 

(kedd)  

8,30 ó 

Te Deum – Mise és tanévzáró ünnepség 

      
 

június 28. 

(szerda) 
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet utána szalonnasütés 

      
 

június 29. 

(csütörtök) 
Munkatársi értekezlet – Lelki nap - kirándulás 
 

 

Egyéb programok, események, évfordulók – faliújságon, iskolarádióban rendezendők. 
 

ECL nyelvvizsgák időpontjai a SZIKSZI-ben: 
• 2022. szeptember 30:C1 angol német írásbeli + B1 /C1 B2 szóbeli 

• 2022. október 1. : B1 angol / német írásbeli 

• 2022. november 25. : A2/B1 /C1 angol német írásbeli + A2/B1 /C1 B2 szóbeli 

• 2022. november 26. : B2 angol / német írásbeli 

• 2023  február 3: C1 szint február 4. - B2 szint 

• 2023 március 31. - A2, B1, C1 szint április 1. - B2 szint 

  

Tervezhető országos és regionális, illetve helyi versenyek, amelyeken tanulók indítását 

tervezzük: 

                                                          Tanulmányi 

• Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye (pénzügy, logisztika, ügyvitel) 

• Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

• Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (pénzügyi) 

• PénzSztár Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Verseny 

• Zsebpénzügyes gazdasági és pénzügyi verseny 

• Részvényfutam befektetői verseny 

• BankCode - pénzügyi tanulmányi verseny 

• Közgazdasági Diákolimpia 

• K&H Vigyázz, kész, pénz! - pénzügyi vetélkedő 

• Pénzügyi Tudatosság Országos Verseny és Diákfórum 

• Jövőt építők generációja (Corvinus Egyetem versenye) 

• STARTUP+ SKHU verseny és vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

• Teöreök Aladár Országos Gépíróverseny 

• Szép Magyar Beszéd 

• Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 

• Implom József helyesírási verseny 

• Tompa Mihály szavalóverseny 

• Bede Lajos megyei matematika verseny 

• Zrínyi Ilona matematika verseny 

• Szakmasztár verseny 

• egyéb, a KaPi, a fenntartó, az OH által meghirdetett aktuális versenyek 

                                                    Sport 

• Diákolimpia kézilabda fiú-lány, pétanque, lövészet, futás 

• Országos Szakképző Bajnokság, kispályás labdarúgás 
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• Általános és Középiskolások Országos Versenye, lövészet 

• Városi, megyei atlétikai versenyek 

• Városi röplabda verseny 

1.5.  Tanítás nélküli munkanapok: 

 

• Nevelési értekezlet (november 2.) 1 nap 

• Pályaorientációs nap (nov. 3) 1 nap 

• Nyílt nap és pályaválasztási nap 

(november 15.) 1 nap 

• Diákönkormányzati nap (feb. 3.) 1 nap 

• Nevelési értekezlet (április 12.) 1 nap 

• Pedagógus nap (jún. 9.) 1 nap 

• Téli projektnapok (dec. 20-21.) 2 nap 

Összesen: 8 nap 

 

"Az az ember boldog, aki a lelkiismeretét tudja követni kis és nagy dolgokban egyaránt."  

(Böjte Csaba) 

  

 

„Uram, taníts meg minket Téged szemlélni a teremtett világ szépségében, éleszd újjá bennünk 

a hálát és a felelősségérzetet!”  (Ferenc pápa Twitter-üzenete 2018. szeptember 1-jén, a 

teremtésvédelem imanapján) 

 

4.2.   A 2022/2023. tanév általános nevelési feladata: Teremtésvédelem 

 

Ferenc pápa a Laudato sì (Áldott légy!) kezdetű enciklikájában - amely a közös otthon 

gondozása alcímet kapta – összefogására hív, segítséget kérve a teremtett világ megőrzésében. 

A pápa párbeszédet kezd a föld minden emberével, tekintettel a szegényeket sújtó szenvedésre 

és a környezetrombolásra. „Isten egy viruló kertet adott ajándékba nekünk, de mi azt 

romhalmaz, pusztaság és szemét nyugtalan területévé tesszük. Nem hátrálhatunk meg, és nem 

lehetünk közömbösek az élővilág sokféleségének elvesztése és a gazdasági rendszerek 

pusztítása miatt, melyet gyakran a mi felelőtlen és önző magatartásunk eredményez. Túlnyomó 

többségük emberi beavatkozáshoz  kapcsolódó okok miatt hal ki. Ehhez nincs jogunk… 

 

Amikor rosszul bánunk a természettel, rosszul bánunk az emberekkel is. Egyidejűleg minden 

teremtménynek velejáró értéke, hogy azt tiszteletben tartsuk. Hallgassuk meg mind a föld, mind 

a szegények kiáltását és próbáljuk megérteni figyelmesen, hogyan lehet arra megfelelő és 

azonnali választ adni”- szól a pápa üzenete. 

 

Változtassunk irányt. „Gondoljunk másképp önmagunkra, egymásra, környezetünkre, a 

közösségeinkre, a gazdaságra, a kultúrára… az egész teremtett világra. Napjaink erkölcsi 

parancsa a föld védelme, amely minden embert, mindenhol megszólít. Paradigmaváltásra van 

szükség” – hallhattuk az egri tanévnyitó előadásokon. 

 

A teremtésvédelem több mint az egészséges, élhető környezet védelme. A teremtésvédelem 

Isten szeretetének megnyilvánulása. Isten olyan világot teremtett, amelyben minden élet érték, 

amelyben minden lény összekapcsolódva fejlődik. A teremtésvédelem döntéseinknek és 
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tetteinknek – önmagunk más mások sorsát is befolyásoló – felelősséggel számoló emberségünk 

tudatosulásának útja. 

 

2021/2022-es tanévben iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet, amelye feladatkör teljes 

mértékeben összeegyeztethető a teremtésvédelmi szándékunkkal.  

 

Az irányváltás, a cselekvő viselkedés a neveléssel befolyásolható. Iskolánk teremtésvédelmi 

cselekvésprogramjába bekapcsolható:  

 

• a világ megértése, óvása  

• ismeretterjesztő előadások, tanulói kiselőadások, beszélgetések, viták, esszék íratása, 

szövegértési feladatok a témában (természettudományi órák, osztályfőnöki órák, hittan 

órák, angol órák), 

• a Nemzetközi Energiahatékonysági Nap alkalmából szakmai órákon a témával 

kapcsolatos kiselőadások, feladatok, számítások, ötletek, elemzések, javaslatok, 

• az Energiahatékonysági szemléletformálás c. iskolai dokumentum és 

Energiamegtakarítási intézkedési terv felülvizsgálata, 

• tanulók, szülők tájékoztatása, motiválása a teremtésvédelem szükségességének 

felismerésére, 

• az Ózdi Szabadegyetem előadásainak látogatása az Olvasóban. 

• környezetünk gondozása, védelme 
• az iskola udvarának takarítása 2 alkalommal - Földünkért világnaphoz kötött faültetés 

és szemétszüret; fenntarthatósági témahét tavaszi udvarrendezés), 

• a Bolyki temetőkert takarítása (9/A, 9/B, 9/Ny, 9/E osztályok) 

• az Egyházmegyei Teremtésvédelmi Napon Ózd város egy szemetes, elhanyagolt 

részének megtisztítása;  

• használt elem, műanyag kupak gyűjtése a környezetvédelmi világnap közelében, 

• Az Ózd városi szemétszedési akcióhoz való csatlakozás, 

• Az Ózd városi faültetési akcióban való aktív és kiemelt részvétel 

• Hagyományteremtő program: az iskola 9. évfolyamos osztályai minden tanévben a 

Széchenyi-napon fát ültetnek az iskola területén (3 osztály - 1-1 fa). 

• A végzős tanulóink szintén bekapcsolódnak a faültetésbe: a szorgalmi időszak végén, 

tavasszal. 

• Iskolakertünk és a magaságyásunk folyamatos gondozása 

• a természet és ember alkotta szép, az esztétikai érték felismerése, befogadása 
• takarítási világnapon osztálytermek dekorálása,  

• természeti kincseink – akadályverseny (az Állatok világnapjához kapcsolva) 

• vártúra  – Földünkért világnaphoz kötődően, 

• színházi előadások, könyvbemutatók, kiállítások látogatásának szervezése, 

• osztálykirándulások, 

• pályázati támogatásból biztosított szakmai utak, kirándulások a tanulóknak (Erdély, 

Szlovákia, Írország, Németország, Budapest, Tisza vidéke); 

• iskolai közösségek fejlesztése, kapcsolat a Bolyki egyházközséggel 
• hagyományos ünnepségek, rendezvények, ismerkedési napok (9-10. évfolyam azonos 

típusú osztályai),   

• ifjúsági klubok és sportkörök havi rendszerességgel, 

• lelki napok, lelki gyakorlatok, tanulók, tanárok közös zarándoklata  

• műsorok, közösségi szolgálat, zenei szolgálat a Bolyki templomban. 

• szegények, segítségre szorulók támogatása  
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• a szegénység elleni világnaphoz kötve karitatív akciók megtervezése, meghirdetése 

részvétel karitatív szervezetek munkájában, akciók lebonyolításában,  

• tanulók közösségi szolgálata,  

• véradási akciók szervezése, 

• szívességcsere – karitatív felajánlások. 
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Melléklet 
 

Osztályozó vizsgák időpontjai a 2022/2023. tanévben 
 

Félévi osztályzat megállapításához 
 

Osztályozó vizsgára jelentkezés 2022. december 17. 

Írásbeli    2023. január 10-11. 

Szóbeli    2023. január 17-18. 

 

 

Év végi osztályzat megállapításához 
 

     9-11., 1/13. évf. végzősök 
 

Osztályozó vizsgára  

jelentkezés    2023. május 23. 2023. április 4. 

Írásbeli    2023. június 6-7. 2023. április 21-22. 

Szóbeli    2023. június 13-14. 2023. április 25-26. 

 

Előrehozott érettségire jelentkezés esetén (idegen nyelv, informatika) 
 

Osztályozó vizsgára jelentkezés 2023. április 4. 

Írásbeli    2023. április 21-22. 

Szóbeli    2023. április 24-26. 

 

 

Egyéb ok miatt (egyéni munkarend státusz, külföldi tartózkodás, tanulási idő megrövidítése 

stb.) Az igazgató által kijelölt időpontban. 
 


