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2017. augusztus 28., hétfő hétfő
Alakuló értekezlet
Javító- és különbözeti vizsgák

9.00
13.00

igazgató
szaktanárok

2017. augusztus 29., kedd kedd Javító- és különbözeti vizsgák 8.00 szaktanárok
2017. augusztus 30., szerda szerda

2017. augusztus 31., csütörtök csütörtök
Tantestületi tanévnyitó értekezlet

9.00
igazgató
szaktanárok

2017. szeptember 1., péntek péntek 1 Első tanítási nap, Tanévnyitó ünnepség 7.45 igazgató, 10. évfolyam
2017. szeptember 2., szombat szombat
2017. szeptember 3., vasárnapvasárnap
2017. szeptember 4., hétfő hétfő 2 Bemeneti mérés magyar nyelv és történelem tantárgyakból
2017. szeptember 5., kedd kedd 3 Holokauszt emléktúrák a városban Jáger Erzsébet
2017. szeptember 6., szerda szerda 4
2017. szeptember 7., csütörtök csütörtök 5
2017. szeptember 8., péntek péntek 6
2017. szeptember 9., szombat szombat
2017. szeptember 10., vasárnapvasárnap
2017. szeptember 11., hétfő hétfő 7
2017. szeptember 12., kedd kedd 8
2017. szeptember 13., szerda szerda 9
2017. szeptember 14., csütörtök csütörtök 10
2017. szeptember 15., péntek péntek 11
2017. szeptember 16., szombatszombat
2017. szeptember 17., vasárnapvasárnap
2017. szeptember 18., hétfő hétfő 12
2017. szeptember 19., kedd kedd 13
2017. szeptember 20., szerda szerda 14
2017. szeptember 21., csütörtök csütörtök 15
2017. szeptember 22., péntek péntek 16
2017. szeptember 23., szombatszombat
2017. szeptember 24., vasárnapvasárnap
2017. szeptember 25., hétfő hétfő 17
2017. szeptember 26., kedd kedd 18
2017. szeptember 27., szerda szerda 19

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2017. augusztus

2017. szeptember
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2017. szeptember 28., csütörtök

csütörtök
20

Nevelőtestületi értekezlet
Szülői értekezletek (összevont 9. évfolyam részére, majd
osztályonként)

14.15
17.00

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület, of-k

2017. szeptember 29., péntek péntek 21
2017. szeptember 30., szombatszombat

2017. október 1., vasárnap vasárnap
2017. október 2., hétfő hétfő 22
2017. október 3., kedd kedd 23
2017. október 4., szerda szerda 24
2017. október 5., csütörtök csütörtök 25
2017. október 6., péntek péntek 26 Megemlékezés az aradi vértanúkról - iskolarádió 9.40 10. évfolyam
2017. október 7., szombat szombat
2017. október 8., vasárnap vasárnap
2017. október 9., hétfő hétfő 27 Gólyaavató hét induló napja diákönkormányzat, 12. évf.
2017. október 10., kedd kedd 28
2017. október 11., szerda szerda 29
2017. október 12., csütörtök csütörtök 30
2017. október 13., péntek péntek 31
2017. október 14., szombat szombat
2017. október 15., vasárnap vasárnap
2017. október 16., hétfő hétfő 32
2017. október 17., kedd kedd 33
2017. október 18., szerda szerda 34
2017. október 19., csütörtök csütörtök 35

2017. október 20., péntek

péntek

36

Megemlékezés a nemzeti ünnepünkről, 
KIFIR tanulmányi területek megadása, felvételi tájékoztató
feltöltése az iskola honlapjára

9.40

12. évfolyam, magyar nyelv 
tanárok
igazgató, 
igazgatóhelyettesek

2017. október 21., szombat szombat
2017. október 22., vasárnap vasárnap
2017. október 23., hétfő hétfő Nemzeti ünnep
2017. október 24., kedd kedd 37
2017. október 25., szerda szerda 38
2017. október 26., csütörtök csütörtök 39 Nevelőtestületi értekezlet

Iskolai SZMK szülői értekezlet

14.15

17.00

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület,
osztályfőnök

2017. október 27., péntek péntek
40

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Pályaválasztási kiállítás

gyakorlati oktatásvezető

2017. október
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2017. október 28., szombat szombat Pályaválasztási kiállítás gyakorlati oktatásvezető
2017. október 29., vasárnap vasárnap
2017. október 30., hétfő hétfő Őszi szünet
2017. október 31., kedd kedd Őszi szünet

2017. november 1., szerda szerda Őszi szünet
2017. november 2., csütörtök csütörtökŐszi szünet
2017. november 3., péntek péntek Őszi szünet
2017. november 4., szombat szombat
2017. november 5., vasárnap vasárnap
2017. november 6., hétfő hétfő 41 Az őszi szünet utáni első tanítási nap

2017. november 7., kedd kedd
42

Nyílt nap a 8. osztályos tanulók részére
14.00

igazgatóhelyettesek, 
gyakorlati oktatásvezető

2017. november 8., szerda szerda 43
2017. november 9., csütörtök csütörtök 44
2017. november 10., péntek péntek 45
2017. november 11., szombat szombat
2017. november 12., vasárnap vasárnap

2017. november 13., hétfő hétfő
46

Magyar nyelv napja - iskolai műsor
Angol nyelv OKTV iskolai forduló

3. óra
munkaközösségvezetők

2017. november 14., kedd kedd 47
2017. november 15., szerda szerda 48
2017. november 16., csütörtök csütörtök 49
2017. november 17., péntek péntek 50 Negyedévi figyelmeztetők beírása szaktanárok
2017. november 18., szombat szombat
2017. november 19., vasárnap vasárnap
2017. november 20., hétfő hétfő 51 Európai szakképzés hete

2017. november 21., kedd kedd Tanítás nélküli munkanap
1

Európai szakképzés hete
Nyílt nap a 8. osztályos tanulók részére
Pályaorientációs nap

14.00 igazgatóhelyettesek, 
gyakorlati oktatásvezető

2017. november 22., szerda szerda 52 Európai szakképzés hete

2017. november 23., csütörtök csütörtök
53

Nevelőtestületi értekezlet
Fogadóóra
Európai szakképzés hete

14.15
16.00-18.00

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület

2017. november 24., péntek péntek 54 Európai szakképzés hete
2017. november 25., szombat szombat
2017. november 26., vasárnap vasárnap
2017. november 27., hétfő hétfő 55 Német nyelvi OKTV iskolai forduló munkaközösségvezető
2017. november 28., kedd kedd 56
2017. november 29., szerda szerda 57

2017. november
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2017. november 30., csütörtök csütörtök 58

2017. december 1., péntek péntek 59

2017. december 2., szombat szombat
Bécsi adventi vásár - kirándulás Hegedűs Viktória, Fodor 

Mária
2017. december 3., vasárnap vasárnap
2017. december 4., hétfő hétfő 60 Szent-Györgyi hét
2017. december 5., kedd kedd 61 Szent-Györgyi hét

2017. december 6., szerda szerda
62

Szent-Györgyi hét
Elsősegélynyújtó verseny általános iskolai tanulók részére gyakorlati oktatásvezető

2017. december 7., csütörtök csütörtök
63

Szent-Györgyi hét

Szent-Györgyi ünnepség
10.00

humán munkaközösség 
Bálint Kinga, Ködmön 
András

2017. december 8., péntek péntek

64

Szent-Györgyi hét

Általános iskolai tanulók jelentkeztetése a központi írásbeli

vizsgára

Szalagavató

17.00
11. évfolyam, Ködmön 
András

2017. december 9., szombat szombat
2017. december 10., vasárnap vasárnap
2017. december 11., hétfő hétfő 65
2017. december 12., kedd kedd 66

2017. december 13., szerda szerda
67

A központi írásbeli vizsgára jelentkezők alapján a
feladatlapigény leadása Felvételi Központ részére igazgató

2017. december 14., csütörtök csütörtök 68
2017. december 15., péntek péntek 69
2017. december 16., szombat szombat
2017. december 17., vasárnap vasárnap

2017. december 18., hétfő hétfő
70

Adventi Hangverseny
17.00

Bálint Kinga, Berkeczné 
Mari Andrea

2017. december 19., kedd kedd 71 Karácsonyi vásár Csepeliné Pálfi Eszter
2017. december 20., szerda szerda 72
2017. december 21., csütörtök csütörtök 73

2017. december 22., péntek péntek
74

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap, karácsonyi ünnepség,
karácsonyi ebéd

11.00
9. évfolyam

2017. december 23., szombat szombat
2017. december 24., vasárnap vasárnap
2017. december 25., hétfő hétfő
2017. december 26., kedd kedd
2017. december 27., szerda szerda téli szünet
2017. december 28., csütörtök csütörtök téli szünet

2017. december
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2017. december 29., péntek péntek téli szünet
2017. december 30., szombat szombat
2017. december 31., vasárnap vasárnap

2018. január 1., hétfő hétfő téli szünet
2018. január 2., kedd kedd téli szünet
2018. január 3., szerda szerda 75 A téli szünet utáni első tanítási nap
2018. január 4., csütörtök csütörtök 76
2018. január 5., péntek péntek 77
2018. január 6., szombat szombat
2018. január 7., vasárnap vasárnap
2018. január 8., hétfő hétfő 78
2018. január 9., kedd kedd 79 NETFIT mérés kezdete testnevelő tanárok
2018. január 10., szerda szerda 80
2018. január 11., csütörtök csütörtök 81
2018. január 12., péntek péntek 82
2018. január 13., szombat szombat
2018. január 14., vasárnap vasárnap
2018. január 15., hétfő hétfő 83
2018. január 16., kedd kedd 84
2018. január 17., szerda szerda 85
2018. január 18., csütörtök csütörtök 86
2018. január 19., péntek péntek 87
2018. január 20., szombat szombat Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 10.00 igazgató
2018. január 21., vasárnap vasárnap
2018. január 22., hétfő hétfő 88
2018. január 23., kedd kedd 89
2018. január 24., szerda szerda 90

2018. január 25., csütörtök csütörtök
91

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga

Nevelőtestületi értekezlet

14.00
14.15

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület

2018. január 26., péntek péntek
92

Központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése
Az első félév vége, osztályozó konferencia 9-12. évfolyam 12.00 igazgató, szaktanárok

2018. január 27., szombat szombat
2018. január 28., vasárnap vasárnap
2018. január 29., hétfő hétfő 93
2018. január 30., kedd kedd 94
2018. január 31., szerda szerda 95

2018. január

2018. február
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2018. február 1., csütörtök csütörtök
96

Szakma hónapja Tarnóczi Ibolya, Csepeliné 
Pálfi Eszter 

2018. február 2., péntek péntek
97

Szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről

osztályfőnökök

2018. február 3., szombat szombat
2018. február 4., vasárnap vasárnap
2018. február 5., hétfő hétfő 98
2018. február 6., kedd kedd 99
2018. február 7., szerda szerda 100

2018. február 8., csütörtök csütörtök
101

A tanulók értesítése a központi írásbeli ereményéről 
Félévi nevelőtestületi értekezlet
szülői értekezlet 14.15

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület

2018. február 9., péntek péntek 102
2018. február 10., szombat szombat
2018. február 11., vasárnap vasárnap
2018. február 12., hétfő hétfő 103
2018. február 13., kedd kedd 104
2018. február 14., szerda szerda 105

2018. február 15., csütörtök csütörtök
106

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje igazgató

2018. február 16., péntek péntek 107
2018. február 17., szombat szombat
2018. február 18., vasárnap vasárnap

2018. február 19., hétfő hétfő
108

Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a 
középiskolába

2018. február 20., kedd kedd 109
2018. február 21., szerda szerda 110
2018. február 22., csütörtök csütörtök 111
2018. február 23., péntek péntek 112 megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 14.00 10.évfolyam - rádió
2018. február 24., szombat szombat
2018. február 25., vasárnap vasárnap
2018. február 26., hétfő hétfő 113
2018. február 27., kedd kedd 114
2018. február 28., szerda szerda 115

2018. március 1., csütörtök csütörtök 116
2018. március 2., péntek péntek 117
2018. március 3., szombat szombat
2018. március 4., vasárnap vasárnap
2018. március 5., hétfő hétfő 118 Pénzügyi és vállalkozói témahét Nagy István

2018. március
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2018. március 6., kedd kedd 119 Pénzügyi és vállalkozói témahét 

2018. március 7., szerda szerda
120

Pénzügyi és vállalkozói témahét
Szakmai vetélkedő középiskolások részére

szakmai tanárok, gyakorlati 
oktatásvezető

2018. március 8., csütörtök csütörtök 121 Pénzügyi és vállalkozói témahét 
2018. március 9., péntek péntek 122 Pénzügyi és vállalkozói témahét 
2018. március 10., szombat szombat Pénteki munkarend 123 Munkanap (március 16. helyett)
2018. március 11., vasárnap vasárnap

2018. március 12., hétfő hétfő
124

Nyílt nap érettségizetteknek
14.00

igazgatóhelyettesek, 
gyakorlati oktatásvezető

2018. március 13., kedd kedd
125

Nyílt nap érettségizetteknek
14.00

igazgatóhelyettesek, 
gyakorlati oktatásvezető

2018. március 14., szerda szerda
126

Ideiglenes felvételi lista nyilvánossságra hozása
Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharcról

9.40
igazgató
13. évfolyam

2018. március 15., csütörtök csütörtök Nemzeti ünnep
2018. március 16., péntek péntek Pihenőnap
2018. március 17., szombat szombat
2018. március 18., vasárnap vasárnap
2018. március 19., hétfő hétfő 127 Negyedévi figyelmeztetők beírása
2018. március 20., kedd kedd 128
2018. március 21., szerda szerda 129

2018. március 22., csütörtök csütörtök
130

Nevelőtestületi értekezlet

Fogadóóra

14.15
16.00-18.00

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület

2018. március 23., péntek péntek 131
2018. március 24., szombat szombat
2018. március 25., vasárnap vasárnap
2018. március 26., hétfő hétfő 132
2018. március 27., kedd kedd 133

2018. március 28., szerda szerda Tanítás nélküli munkanap

2

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Matematika háziverseny
Diáknap
A felvételi központ elektronikus formában megküldi a
jelentkezők listáját ABC sorrendben 

Munkaközösségvezető
Diákönkormányzat

2018. március 29., csütörtök csütörtök Tavaszi szünet
2018. március 30., péntek péntek Tavaszi szünet
2018. március 31., szombat szombat

2018. április 1., vasárnap vasárnap
2018. április 2., hétfő hétfő Tavaszi szünet
2018. április 3., kedd kedd Tavaszi szünet

2018. április
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2018. április 4., szerda szerda Tanítás nélküli munkanap
3

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Tantestületi kirándulás 

2018. április 5., csütörtök csütörtök 134
2018. április 6., péntek péntek 135
2018. április 7., szombat szombat
2018. április 8., vasárnap vasárnap

2018. április 9., hétfő hétfő
136

Digitális témahét, digitális nyelvi hét Jáger Erzsébet, Hegedűs 
Viktória, Zórity Adrienn

2018. április 10., kedd kedd 137 Digitális témahét, digitális nyelvi hét
A Felvételi Központ a módosító adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját

2018. április 11., szerda szerda
138

Digitális témahét, digitális nyelvi hét
Költészetnapja- versposztolás

2018. április 12., csütörtök csütörtök 139 Digitális témahét, digitális nyelvi hét

2018. április 13., péntek péntek
140

Digitális témahét, digitális nyelvi hét
Az igazgató megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a Felvételi
Központnak

igazgató

2018. április 14., szombat szombat
2018. április 15., vasárnap vasárnap
2018. április 16., hétfő hétfő 141 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól- iskolarádió 9.40 10. évfolyam
2018. április 17., kedd kedd 142
2018. április 18., szerda szerda 143
2018. április 19., csütörtök csütörtök 144

2018. április 20., péntek péntek
145

A felvételi Központ kialakítja a végeredményt és elküldi a
középfokú iskola igazgatójának

2018. április 21., szombat szombat hétfői munkarend 146 Munkanap (április 30. helyett)
2018. április 22., vasárnap vasárnap
2018. április 23., hétfő hétfő 147 Fenntarthatósági témahét Osza Gyöngyi
2018. április 24., kedd kedd 148 Fenntarthatósági témahét
2018. április 25., szerda szerda 149 Fenntarthatósági témahét

2018. április 26., csütörtök csütörtök
150

Fenntarthatósági témahét

Nevelőtestületi értekezlet
14.15

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület

2018. április 27., péntek péntek

151

Fenntarthatósági témahét

A felvételről vagy elutasításról szóló levél megküldése a

jelentkezőknek és az általános iskoláknak, NETFIT mérés vége
2018. április 28., szombat szombat
2018. április 29., vasárnap vasárnap
2018. április 30., hétfő hétfő Pihenőnap
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2018. május 1., kedd kedd Munkaszüneti  nap
2018. május 2., szerda szerda 152

2018. május 3., csütörtök csütörtök
153

Utolsó tanítási nap (befejező évfolyam)

Osztályozó értekezlet
14.00

igazgató, 
igazgatóhelyettesek, 
nevelőtestület

2018. május 4., péntek péntek 154 Ballagás 17.00 11. évfolyam
2018. május 5., szombat szombat
2018. május 6., vasárnap vasárnap
2018. május 7., hétfő hétfő 4 Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalom 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. május 8., kedd kedd 5 Írásbeli érettségi vizsga matematika 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. május 9., szerda szerda 6 Írásbeli érettségi vizsga történelem 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. május 10., csütörtök csütörtök 155 Írásbeli érettségi vizsga angol nyelv 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. május 11., péntek péntek 156 Írásbeli érettségi vizsga német nyelv 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. május 12., szombat szombat
2018. május 13., vasárnap vasárnap
2018. május 14., hétfő hétfő 157 OKJ-s szakmai írásbeli

2018. május 15., kedd kedd
158

Írásbeli érettségi vizsga biológia
OKJ-s szakmai írásbeli

8.00
igazgató/nevelőtestület

2018. május 16., szerda szerda Tanítás nélküli munkanap 7 Írásbeli érettségi viszga ágazati, szakmai 8.00 igazgató/nevelőtestület

2018. május 17., csütörtök csütörtök Tanítás nélküli munkanap
8

Írásbeli érettségi vizsga informatika
OKJ-s szakmai írásbeli

8.00
igazgató/nevelőtestület

2018. május 18., péntek péntek
159

Írásbeli érettségi vizsga kémia/földrajz
OKJ-s szakmai írásbeli

8.00/14.00
igazgató/nevelőtestület

2018. május 19., szombat szombat
2018. május 20., vasárnap vasárnap Pünkösd
2018. május 21., hétfő hétfő Pünkösd
2018. május 22., kedd kedd 160 Írásbeli érettségi vizsga fizika 8.00 igazgató/nevelőtestület

2018. május 23., szerda szerda
161

OKJ-s szakmai írásbeli, 
Országos kompetenciamérés 10. évfolyam Sági Éva

2018. május 24., csütörtök csütörtök 162
2018. május 25., péntek péntek 163
2018. május 26., szombat szombat
2018. május 27., vasárnap vasárnap
2018. május 28., hétfő hétfő 164
2018. május 29., kedd kedd 165
2018. május 30., szerda szerda 166
2018. május 31., csütörtök csütörtök 167

2018. június

Érettségi szünet
tanítás nélküli munkanap

2018. május
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2018. június 1., péntek péntek 168 Mérés eredények feltöltése NETFIT rendszerbe (határnap)
2018. június 2., szombat szombat
2018. június 3., vasárnap vasárnap
2018. június 4., hétfő hétfő 169
2018. június 5., kedd kedd 170
2018. június 6., szerda szerda 171
2018. június 7., csütörtök csütörtök 172
2018. június 8., péntek péntek 173
2018. június 9., szombat szombat
2018. június 10., vasárnap vasárnap
2018. június 11., hétfő hétfő 174
2018. június 12., kedd kedd 175
2018. június 13., szerda szerda 176
2018. június 14., csütörtök csütörtök 177

2018. június 15., péntek péntek
178

Utolsó tanítási nap,
Osztályozó konferencia (9-11. évfolyam)

12.00
nevelőtestület

2018. június 16., szombat szombat
2018. június 17., vasárnap vasárnap

2018. június 18., hétfő hétfő
testnevelés gyakorlat/szóbeli vizsga
Tanévzáró ünnepség

8.00
18.00

igazgató/nevelőtestület
9. évfolyam

2018. június 19., kedd kedd
szóbeli vizsga
Oklevélosztó ünnepség

8.00
18.00

igazgató/nevelőtestület
13. évfolyam

2018. június 20., szerda szerda szóbeli vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület

2018. június 21., csütörtök csütörtök

szóbeli vizsga
Beiratkozás a 9. és a 13. évfolyamra,                                                                                       
beiratkozás a 10., 11., 12. évfolyamra

8.00-12.00
 14.00-16.00

igazgató/nevelőtestület

2018. június 22., péntek péntek szóbeli vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. június 23., szombat szombat
2018. június 24., vasárnap vasárnap
2018. június 25., hétfő hétfő szóbeli vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. június 26., kedd kedd szóbeli vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. június 27., szerda szerda szóbeli vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. június 28., csütörtök csütörtök szóbeli vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. június 29., péntek péntek szóbeli vizsga 8.00 igazgató/nevelőtestület
2018. június 30., szombat szombat


