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SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM 

KOLLÉGIUMA 
 

 
 
 
 
 
 

A TANÉV HELYI RENDJE 
KOLLÉGIUM 

2022/2023. tanév 
 
 

1. Tanítási napok, szünetek: 
Tanítási napok száma: kollégiumban 180 nap 
A szorgalmi idő  

 első tanítási napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök),  

 utolsó tanítási napja: 2023. június 16. (péntek).  

 Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: 2023. 
május 4.  

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, 
illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről (A Szekszárdi I. Béla 
Gimnáziumban egységesen 2023. 01. 25. szerda 3. óra). 
 
Tanítási szünetek  

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap 2023. január 9. (hétfő). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási 
nap 2023. április 12. (szerda). 

 
2. Vizsgák:  

a. érettségi vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)  
A kollégiumban lakó 10., 11., 12., 13. és 14. évfolyamra járó tanulók vizsgáit a 
kollégiumban is figyelemmel kísérjük. Az időpontokról a gimnáziumi munkatervből, az 
Oktatási Hivatal honlapjáról és a szakképző iskoláktól tájékozódunk. 
A tanév folyamán két kollégiumi nevelőtanár érintett érettségi javító és kérdező tanári 
feladatok ellátásában. 

b. szakmai vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok) 
A technikumba, szakgimnáziumba, szakközépiskolába és szakiskolába járó tanulók 
vizsgáit a kollégiumban is figyelemmel kísérjük. 
 

3. Mérések: 
a. Országos mérések (kompetenciamérés, stb.) 

Időpont Megnevezés Felelős 

2023. március 6. 
és 2023. június 9. 
között 

országos kompetenciamérés 
szövegértésből és matematikából, 
természettudományból 

Szügyi Hajnalka és Viszló Zsuzsanna 
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b. AJKP kollégiumi mérések időpontjai  

 

Időpont Megnevezés Felelős 

2022. szeptember AJKP tanulók tanév eleji bemeneti 
mérése 

csoportvezetők, életpálya-építést 
vezető kollégák 

2023. február AJKP tanulók félévi mérése csoportvezetők 

AJKP mérések összefoglaló táblázata 

évfolyam szeptember félév 

előkészítő 1. Érdeklődés térképe 
2. Képességek, készségek mérése 
3. Tanulással összefüggő önértékelés 
4. Szeretetnyelv 
5. Tanulási stílus kérdőív 

1. szociometria 
 

9. évfolyam 1. Motivációs profil 
2. Iskolai motiváció 
3. Stressz 
4. Tanulási stílus kérdőív 

1. szociometria 
2. Személyes kompetenciák 

10. évfolyam 1. Kommunikáció 
2. Hogyan viselkedem? 
3. Társas kompetencia 

1. szociometria 
2. Tantárgyi érdeklődés 

11. évfolyam 1. Gardner többszörös intelligencia teszt 
2. Motivációs kérdőív fiataloknak 
3. Milyen munkát szeretnél? 
4. Karriertréning 
(3-4. teszt: életpálya-építés foglalkozást vezető 
tanár feladata a kitöltés és értékelés), 
csoportvezetői feladat az értékelés rögzítése a 
fejlesztési tervben (ha szükséges) 

1. szociometria 

12. évfolyam 1. Tanulói stressz kérdőív 
2. Kompetencia leltár E-értékelés 
3. Munkamotivációs kérdőív (2-3. teszt 
életpálya-építés foglalkozást vezető tanár 
feladata a kitöltés és értékelés), csoportvezetői 
feladat az értékelés rögzítése a fejlesztési 
tervben (ha szükséges) 

NINCS 

 
4. A kollégiumi foglalkozások nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

 
2022. október 15. (szombat) munkanap lesz.  

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 

Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: kollégium: 5 nap 
egy tanítás nélküli munkanap programról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – a 
kollégiumi diákönkormányzat jogosult dönteni 

2022. október 25. Gólyaavató - diáknap 

2022. december 20. kollégiumi karácsony 

2023. április 28. kollégiumi ballagás 

2023. május 8.  írásbeli érettségi magyar nyelv és irodalomból 

2023. május 9. írásbeli érettségi matematikából 
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5. KOLLÉGIUMI MEGEMLÉKEZÉSEK: a kollégiumban, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, 
nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy a kollégium hagyományai ápolása 
érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját; 

IDŐPONT MEGNEVEZÉS FELELŐS 

2022. szeptember 1. 
(csütörtök) 

Tanévnyitó ünnepély (17.45) járványügyi készenléti eljárásrend szerint 

2022. október 6. 
(csütörtök) 

Megemlékezés az aradi vértanúk 
napjáról 

kollégiumi műsor: 
Petter Mária Magdolna 

2022. október 12. 
(szerda) 

Nyílt nap a gimnáziumban, 
nyitott kollégium 

Szügyi Hajnalka, Lengyel Sándor, 
Bachesz Csaba 

2022. október 12. 
Felvételi tájékoztató a 

gimnáziumban 
Szügyi Hajnalka kollégiumvezető 

2022. október 20. 
(csütörtök) 

Megemlékezés az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról 

kollégiumi műsor: 
Bachesz Csaba és az 1. csoport 

2022. október 21. 
(péntek) 

AJKP nyílt nap 
Szügyi Hajnalka, Lengyel Sándor, 

Bachesz Csaba 

2022. október 25. 
(kedd) 

Diáknap és Gólyaavató 
Viszló Zsuzsanna 

Diáknapi program: DÖK 
Gólyaavató: 12. évfolyam 

2022. november 7-25. 
Három hetet meghaladó projekt – 

Pályaorientáció közép-és felsőfokon 
Lengyel Sándor 

2022. november 11. Szalagtűző (17:30-tól) 
Nincs szervezési feladat, tanári részvétel 

(kollégiumvezető, végzős csoportvezetők, 
gimnáziumba áttanító kolléga) 

2022. november 16-17. 
(szerda-csütörtök) 

Nyílt napok a gimnázium, 
nyitott kollégium 

Szügyi Hajnalka, Lengyel Sándor, 
Bachesz Csaba 

2022. november 18. AJKP nyílt nap 
Szügyi Hajnalka, Lengyel Sándor, 

Bachesz Csaba 

2022. november 22-24. Pályaválasztási Börze 
Szügyi Hajnalka, Lengyel Sándor, 

Bachesz Csaba 

2022. november 23. 
Felvételi tájékoztató 
intézményünkben. 

Szügyi Hajnalka 

2022. december 6. Mikulás est Viszló Zsuzsanna és a DÖK 

2022. december 20. 
(kedd) 

Karácsonyi műsor Csorba Klára  

2023. január 19. 
(csütörtök) 

Magyar Kultúra Napja Petter Mária Magdolna 

2023. február 16. 
(csütörtök) 

Farsang Viszló Zsuzsanna és a DÖK 

2023. február 23. 
(csütörtök) 

Kommunista és egyéb diktatúrák 
áldozatainak emléknapja 

Kollégiumi műsor: 
Csorba Klára és 5. csoport 

2023. március 14. 
(kedd) 

Megemlékezés az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcról 

Kollégiumi megemlékezés: 
Viszló Zsuzsanna 

2023. április 12. A költészet napja Szügyi Hajnalka 

2023. április 17. 
A holokauszt áldozatainak 

emléknapja 
Kollégiumi műsor: 

Lengyel Sándor 

2023. április 24 – 
április 28. 

Fenntarthatósági témahét Gerhátné Palásti Mariann 
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2023. április 28. 
(csütörtök) 

Kollégiumi ballagás 
11. évfolyamos tanulók szervezik 

csoportvezetőik irányításával 
Csorba Klára 

2023. május 5. 
(péntek du.) 

Ballagás az I. Béla Gimnáziumban 
Nincs szervezési feladat, tanári részvétel 

(kollégiumvezető, végzős csoportvezetők, 
gimnáziumba áttanító kolléga) 

2023. június 1. 
(csütörtök) 

Nemzeti Összetartozás Napja 
Kollégiumi műsor: 

Gerhátné Palásti Mariann és a 4. csoport 

2023. június 9-11. Kolimpia Szügyi Hajnalka 

2023. június 21-23. Gólyatábor Bachesz Csaba 

 
 

6.  a nemzeti ünnepeink, a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontja; 

IDŐPONT MEGNEVEZÉS FELELŐS 

2022. október 6. (csütörtök) Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról Petter Mária Magdolna 

2022. október 20. (csütörtök) 
Megemlékezés az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról 
Bachesz Csaba 

2023. február 23.(csütörtök) 
Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 
Csorba Klára 

2023. március 14.(kedd) 
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharcról 
Viszló Zsuzsanna 

2023. április 17. A holokauszt áldozatainak emléknapja  Lengyel Sándor 

2023. június 1. csütörtök) Nemzeti Összetartozás Napja Gerhátné Palásti Mariann 

 
 

7. az évi rendes diákközgyűlés ideje a kollégiumban 

2023. február 2.  DIÁKKÖZGYŰLÉS 

2023. június 14. DIÁKKÖZGYŰLÉS 

 
8. az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja; 
 

Időpont Értekezlet megnevezése 

2022. augusztus 23. 9.00 Alakuló értekezlet kollégium 

2022. augusztus 24. 9.00 Alakuló értekezlet kollégium a gimnáziummal közösen 

2022. augusztus 25-26.  Nevelőtestület tanácskozásai 

2022. augusztus 30. 10:30 Tanévnyitó értekezlet 

2022. szeptember 7.  Nevelőtestületi értekezlet, Arany János Program tanári-
osztályfőnöki-csoportvezetői értekezlet 

2022. szeptember 29. 15.00 Nevelőtestületi értekezlet (munkaterv elfogadása) 

2022. november 10. 14:00 Nevelési értekezlet 

2023. február 1.  Félévi értékelő értekezlet 

2023. július 3.  Tanévi munkát értékelő értekezlet 

 
22/2022. (VII.29.) EMMI rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről   

4. § (2) Az első félév és tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május-júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó napját követő 
tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának 
vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 
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9. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése 
a. egyéb intézményi sporttevékenységek 

A kollégium a szabadidős foglalkozások keretében a veszélyhelyzeti intézkedések miatt fokozott 
figyelemmel szervezi meg a sportfoglalkozásokat.  
 

A foglalkozás megnevezése időpont tanár 

Labdarúgás szakkör hétfő 19.00-20.00 Lengyel Sándor 

Népek táncai szakkör hétfő 20.00-21.00 Petter Mária Magdolna 

 
A kollégiumok közötti sportversenyek – a veszélyhelyzet intézkedések függvényében elmaradhatnak. 
Megszervezésük esetén az alábbi versenyeken veszünk részt: 

 Káspári János emléktorna (labdarúgás) 
 Szent László vándorkupa (labdarúgás) 
 Tavasz kupa (női kézilabda) 
 Fair Play Kupa 
 Vályi Kupa 
 AJKP-s tanulók számára megszervezett versenyek 
 Kolimpia 

 
10. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények 

 

Dátum Megnevezés 

2022. október – 2023. 
január 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NYÍLT NAPJAIN A VÉGZŐS 
KOLLÉGISTÁK EGYÉNI RÉSZVÉTELE (CSOP.VEZ. HIÁNYZÁS 
KEZELÉSE) 
HONLAPON FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁS 

2022. november 7-25. 
HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT (PÁLYAVÁLASZTÁS 
KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKON) 

2023. január 18. 
A GIMNÁZIUMBAN VÉGZŐS SZÜLŐ-DIÁK ÉRTEKEZLET: A 
FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE, ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS 
ÖSSZHANGJA 

2023. január 26.  
A VÉGZŐS CSOPORTVEZETŐ BESZÁMOL A JELENTKEZÉSI 
SZÁNDÉKRÓL, PÁLYAORIENTÁCIÓ 

2023. február 15-ig JELENTKEZÉS SEGÍTÉSE 

2023. május – június A DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSÉNEK SEGÍTÉSE 

 
11. Versenyek, házi versenyek 
A jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyek, házi versenyek 

 

Verseny megnevezése Felkészítő tanár 
A tantárgyfelosztásban a felkészítésre 

kiosztott órák száma (óra/hét) 

Káspári János emléktorna 
(labdarúgás) 

Lengyel Sándor 1 óra/hét 

Szent László vándorkupa 
(labdarúgás) 

Lengyel Sándor 1 óra/hét 

Tavasz kupa (női kézilabda) Lengyel Sándor 
A versenyek előtt, egyéni felkészítéssel 
történik. 

Kollégiumok közötti 
szavalóverseny (Bonyhád) 

Szügyi Hajnalka 
A versenyek előtt, egyéni felkészítéssel 
történik.  
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Országos AJKP Művészeti Fesztivál 
2023. tavasz 

Petter Mária 
Magdolna, Szügyi 
Hajnalka 

A versenyek előtt, egyéni felkészítéssel 
történik. 

Vályi Kupa Lengyel Sándor 1 óra/hét 

VII. Széchenyi Kupa (AJKP) 
(kispályás teremlabdarúgó torna) 

Lengyel Sándor 1 óra/hét 

Kolimpia (Szekszárd) Lengyel Sándor 
A versenyek előtt, egyéni felkészítéssel 
történik. 

 

A kollégiumi diákönkormányzat az alábbi házi versenyeket szervezi meg az éppen aktuális veszélyhelyzeti 
intézkedéseknek megfelelve a tanév folyamán: 

 labdarúgás, 

 pingpong, 

 szkander, 

 lépcsőfutás, 

 biliárd, 

 LOL,  

 Ki mit tud?, 

 tollaslabda. 
 

 

12. Beiskolázás: 
 

Határidők Feladatok Intézményi feladatok 

2022. szeptember 9. A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az 
Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany 
János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről. 

Honlapon nyilvánosságra hozni, 
iskolákba küldeni, PR tevékenység 
elindítása 
Tanulmányi területeink meghatározása, 
felterjesztés a fenntartónak az indítandó 
osztályokról. 

2022. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában 
nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi 
területeinek meghatározási formáját. 

Az induló tanulmányi területek 
elfogadása (10. 05-ig). Felvételi 
tájékoztató készítése. Felterjesztés a 
fenntartónak. Iskolalátogatási terv 
összeállítása. 

2022. október 12.  Nyílt nap a gimnáziumban, nyitott 
kollégium. Felvételi tájékoztató 
rendezvény intézményünkben. 

2022. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények 
felvételi információs rendszerében – a Hivatal által 
közzétett közleményben foglaltak szerint – 
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a 
felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi 
tájékoztatójukat. 

A feladat elvégzése, látogatások 
általános iskolákba. 

2022. október 20. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra 
hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

A feladat elvégzése, látogatások 
általános iskolákba. 

2022. október 21.  AJKP nyílt nap a kollégiumban. 
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2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos 
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

 

2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra 
járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük 
iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők 
közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az 
iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és 
a gyermek között vita van, annak eldöntése a 
gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük 
felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági 
döntés szerint továbbítja. 

 

2022. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi 
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok 
számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények jegyzékét. 

 

2022. november 16-17.  Nyílt nap a gimnáziumban, nyitott 
kollégium. 

2022. november 18.  AJKP nyílt nap a kollégiumban. 

2022. november 22-24. Tolna Megyei Pályaválasztási Börze Bemutatkozás, részvétel a börzén 

2022. november 23.   Felvételi tájékoztató intézményünkben. 

2022. december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi 
vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi 
vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó 
Programra történő pályázat benyújtása esetén a 
pályázatban megjelölt – intézménybe. 

Jelentkezések fogadása, KÖZFELVIR 
működtetése, különböző mentességi 
határozatok készítése 

2022. december 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak 
– a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a 
központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők 
alapján a feladatlapigényüket. 

KÖZFELVIR rögzítések befejezése, 
beosztás megkezdése vizsgatermekbe, 
felügyeleti beosztás 

2022. december 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő 
pályázatok benyújtása. 

 

2023. január 19. Az Arany János Kollégiumi Programba történő 
pályázatok benyújtása. 

Jogosultsági vizsgálat a beérkezett 
pályázatok esetében. 

2023. január 20. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkezőkkel. 

 

2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete.  

2023. január 21. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli 
felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany 
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára az érintett intézményekben. 

A vizsga lebonyolításának segítése, a 
szülőkkel való egyeztetés. 

2023. január 25.  Értesítés a központi felvételi vizsga 
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eredményéről intézményünkben. 

2023. január 31. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik 
évfolyamra, valamint az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 
azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 
tudtak részt venni. 

A vizsga lebonyolításának segítése, a 
szülőkkel való egyeztetés. 

2023. február 1. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 

 

2023. február 3.   Értesítés a pótló központi felvételi vizsga 
eredményéről intézményünkben. 

2023. február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények a Hivatal által meghatározott módon 
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

2023. január 25. és február 3. 

2023. február 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az 
Arany János Kollégiumi Programban részt vevő 
intézmények a programra benyújtott pályázatok 
eredményéről – egymás egyidejű előzetes 
értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter 
bevonásával – értesítik az érintett törvényes 
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

A benyújtott pályázatok alapján a z 
értesítések elkészítése. 

2023. február 22. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 
lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a 
Hivatalnak. 
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő 
jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a 
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói 
adatlapot a Hivatalnak.) 

Jelentkezések fogadása, adat- és 
eredményrögzítés, rangsorolás 
előkészítése.  
Felvételi jegyzék előkészítése. 

2023. február 27. – 
március 14. 

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás 
keretében. 

Köznevelési típusú sportiskolai 
képzésben fizikai alkalmasság és 
sportképességi mérés megszervezése. 

2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

A honlapon nyilvánosságra-hozás. 

2023. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 
általános iskolában. 

A kezdeményezett egyeztetések 
lefolytatása. 

2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az 
eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik 
példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a 
Hivatalnak. 

 

2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a 
középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek 
listáját ABC sorrendben. 

A lista fogadása, rangsorolás. 

2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján 
kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

A lista fogadása, a felvételi jegyzék 
kiegészítése, rangsorolás, a rangsor 
rögzítése 
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2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi 
rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – 
megküldi a Hivatalnak. 

A rangsor rögzítés befejezése, küldés 

2023. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és 
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett 
felvételi jegyzék). 

Egyeztetett jegyzék érkezése előtt az 
értesítések és elutasító határozatok 
előkészítése, a felvételt nyert tanulók 
küldeményeinek összeállítása 

2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

Jelentkezők, majd az általános iskolák. 
A felvételt nyert tanulók osztályba 
sorolása. 9/NY-9/AJKP tanulók osztályba 
sorolása. 

2023. május 8–19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-
ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

Ha szükséges lesz, az eljárást a 
jogszabályi eljárásrend alapján 
lebonyolítjuk. 

2023. május 8. – 
augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi 
eljárást írhat ki. 

Ha szükséges lesz, az eljárást a 
jogszabályi eljárásrend alapján 
lebonyolítjuk. 

2023. május 19. A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi 
eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi 
kérelmekről. 

Ha szükséges lesz, az eljárást a 
jogszabályi eljárásrend alapján 
lebonyolítjuk.  
Ha lesz jogorvoslati kérelem, javaslat 
küldése a fenntartónak. 

2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 
eljárás befejezése a fenntartónál. 

A döntés alapján osztályba sorolás. 

2023. június 7.  A felvételt nyert tanulók nyelvi 
szintfelmérője, első szülői értekezlet. 

2023. június 21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba. A beiratkozás tervezett időpontja 
intézményünkben 2023. június 23. 
(péntek). 

2023. június 21-23.  Gólyatábor a kollégiumban. 

 
 


