
Dátum Nap Esemény Megjegyzés 

2016. szeptember 

1. 
csütörtök 

A tanév kezdete, első tanítási 

nap 
182 tanítási nap 

2016. október 15. szombat Szombati munkanap   

2016. október 23. vasárnap Nemzeti ünnep vasárnapra esik 

2016. október 31. hétfő 
Pihenőnap - hosszú hétvége, 

november 1. Mindenszentek 

Október 29. szombattól november 1. keddig a 

szülők sem dolgoznak. 

2016. november 2. 

- 2016. november 

4. 

  Őszi szünet 
Utolsó tanítási nap október 28. péntek, első 

tanítási nap november 7. hétfő 

2016. december 

22. - 2017. január 

2. 

  Téli szünet 
Utolsó tanítási nap december 21. szerda, 

első tanítási nap január 3. kedd 

2016. december 

24. - 2016. 

december 26. 

szombattól 

hétfőig 
Karácsony Pihenőnap, vasárnap, hétfői munkaszüneti nap 



2016. december 

31. - 2017. január 

1. 

szombat - 

vasárnap 
Szilveszter és Újév   

2017. január 20. péntek I. félév vége   

2017. január 27-ig péntek Félévi bizonyítványosztás   

2017. március 6. - 

március 10. 

hétfőtől 

péntekig 

A pénzügyi tudatosság és 

gazdálkodás témahete 

A diákok a témához kapcsolódó tanórákon és 

programokon vesznek részt. 

2017. március 15. szerda Nemzeti Ünnep Munkaszüneti nap 

2017. április 3. - 

2017. április 7. 

hétfőtől 

péntekig 
Digitális témahét 

A diákok a témához kapcsolódó tanórákon és 

programokon vesznek részt. 

2017. április 13. - 

2017. április 18. 
  Tavaszi szünet 

Utolsó tanítási nap április 12. szerda, első 

tanítási nap április 19. szerda 

2017. április 16. - 

2017. április 17. 

vasárnap - 

hétfő 
Húsvét Hosszú hétvége 



2017. április 24. - 

2017. április 28. 

hétfőtől 

péntekig 

A fenntarthatóság és 

környezettudatosság témahete 

A diákok a témához kapcsolódó tanórákon és 

programokon vesznek részt. 

2017. május 1. hétfő Nemzeti Ünnep Hosszú hétvége 

2017. május 6. szombat Középiskolai ballagások Intézményenként eltérően 

2017. május 8. hétfő Érettségi kezdete A nemzetiségi érettségi május 5-én elkezdődik 

2017. május 24. szerda Országos felmérés 
6., 8. és 10. évfolyamos diákok kötelező 

szövegértés és matematika felmérése 

2017. június 4. - 

2017. június 5. 

vasárnap - 

hétfő 
Pünkösd Hosszú hétvége 

2017. június 15. csütörtök 
A tanév vége, utolsó tanítási 

nap 
  

Általános iskolában 5, középiskolában 6 további tanítás nélküli munkanapról rendelkezik az intézmény. 

 


