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Időpont Tevékenység, esemény 

2022. augusztus 

31.  

Tanévnyitó ünnepély (17,00).  

Szakmai vizsgára jelentkezés határideje:  

októberi–novemberi vizsgaidőszak 

2022. szeptember 

01. 

A 2022/2023-as tanév év első tanítási napja 

(páratlan hét: 10. szakképző évfolyam, 

páros hét: 11. szakképző évfolyam) 

2022. szeptember 

02.   16,00 

Bányásznapi koszorúzás a Vértanúk terén 

2021. szeptember 

03. (szombat) 

15,00-szeptember 

05. (vasárnap) 

Bányásznapi felvonulás, ünnepség a Skanzenban 

 

(csilletoló verseny, szalamander felvonulás) 

2022. szeptember 

05-ig 

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje: TSZC Kossuth tagintézménye 

2022. szeptember 

08. 

Diákközgyűlés 

2022. szeptember 

14.: 16,30/17,00 

Szülői értekezlet valamennyi évfolyamon 

2022. szeptember 

19-23. 

GINOP mérés a 9. évfolyamon 

2022. szeptember 

21 

16,00. 

Munkáltatói kerekasztal fórum: 

-A duális partnerekkel való közös gondolkodásmód, szoros együttműködés alapjainak megteremtése 

 

2022. szeptember 

26. 

(10,00-11,30) 

Nyelvek Európai Napja  

2022. szeptember 

30. 

Magyar Diáksport Napja: tanítás nélküli munkanap, kirándulások közeli helyekre 
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Időpont Tevékenység, esemény 

2022. október 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról iskolai rádiós műsor keretében 

 

2022. október  Szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli vizsgarésze, gyakorlati és interaktív vizsgatevékenysége 

 

2022. október 15. Mazsola avató (9. évfolyamos diákok avatása) 

(áthelyezett szombati munkanap: október 31-e, páros hétfő helyett) 

2022. október 15-ig Az október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatok közlése az OSAP keretében  

2022. október 20-ig Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása az iskola honlapján, ill. elhelyezése a KIFIR rendszerében 

 

2022. október  

20-21. 

Pályaválasztási kiállítás a tatabányai sportcsarnokban 

2022.október 20-

október 25. 

Erasmus+ program keretében 5 fő oktató tanulmányútja egy bécsi vendéglátó szakképző iskolába 

2022. október 21. Október 23-i megemlékezés  

(megemlékezés az aulában) 

2022. november 

02-04. 

Őszi szünet 

2022. november 

11. 

A magyar nyelv napja 

2022. november 

14-18. 

Projekthét: 9-10. évfolyam 

Projektbemutatók: 9.a-b-c-d-, 9-10.A-B 

2022. november  Európai Szakképzési Hét (European Vocational Skills Week) 

-nyelvvizsgákról tájékoztató az érdeklődő tanulóknak 

-a németországi gyakorlatról tanulói prezentáció 

2022. november 

23. 

16,30-tól 

Pályaválasztási szülői értekezlet  

(interaktív formában) 
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Időpont Tevékenység, esemény 

2022. november 

30-án 17,00-tól 

Fogadóóra  online formában 

2022. december 02. 

 

„Bányászhagyományok ápolása” történelem vetélkedő döntője 

2021. december 05. Önkéntesség napja 

 

2022. december 16. Kós Károly emlékünnepség a KPVDSZ Művelődési Ház szervezésében 

 

2022. december 21. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, karácsonyi műsor 

 

2022. december 

22-2023. január 

02. 

Téli szünet  

2023. január Ágazati alapvizsga-felnőttképzés 

 

2023. január 06-

2023.május12. 

Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata/Fittség mérés.  

Az eredmények feltöltése a NETFIT elektronikai rendszerébe 2023. 06.15-ig 

2023. január 06. 

17,00 

Szalagavató ünnepség a Földi Imre Sportcsarnokban 

 

2023. január 09. Duális mérés a 10. szakképző évfolyamon 

 

2023. január 11. 

9,00-11,00 

Nyílt nap az általános iskolák számára 

 

2023. január 16. Duális mérés a 11. szakképző évfolyamon 

 

2023. január 20. A magyar kultúra napja 

 

2023. január 20.  A tanítási év első félévének vége, osztályozó értekezlet 
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Időpont Tevékenység, esemény 

2023. 

január/február 

OSZKTV verseny iskolai fordulója 

2023. február 01. Félévi értékelő értekezlet: tanítás nélküli munkanap 

szülői értekezletek valamennyi évfolyamon 

2023. február Zrínyi matematika verseny 

 

2023. január 

23-31. 

A tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről 

2023. február 11. 
(szombat: 19,00) 

Jótékonysági bál 

2023. február 15. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés a május–júniusi vizsgaidőszakra 

 

2023. február 15. A szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a május–júniusi vizsgaidőszakra 

 

2023. február 24. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

 

2023. február 24. Közös versmondás 

(Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára) 

2023. február Felnőttoktatás szakmai záróvizsgája 

 

2023. március 06-

10. 

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

2023. március 06-

június 09. 

Kimeneti mérés a 10. évfolyamon elektronikus formában 

2022. március 14. Március 15-i nemzeti ünnep – megemlékezés „élő műsor” keretében 

 

2023. március 17. A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása 
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Időpont Tevékenység, esemény 

2023. március 17.  DÖK napja: tanítás nélküli munkanap 

 

2023. március  

17 (14,00-tól) 

-18. (06,00-ig) 

16 órás non-stop kosárbajnokság 

2023. március 20-

24. 

Projekthét: 9-10. évfolyam 

Projektbemutatók: 9.a-b-c-d, 9-10.A-B 

2022. március 21-

22. 

A tanulói adatlapok módosításnak lehetősége az általános iskolákban 

2023. március 27-

31. 

Digitális témahét 

2023. március 29. --Idegen nyelvi prezentációs verseny 

2023. április 05. 

17,00-tól 

Fogadóóra online formában 

2023. április  

06-11. 

Tavaszi szünet  

2023. április 17. Duális mérés a 10. szakképző évfolyamon 

 

2023.április 12. A költészet napja 

 

2023. április 14. Holokauszt áldozatairól megemlékezés 

 

2023. április  

24-28. 

Fenntarthatósági témahét 

2023. április 28. „TrachtTag”_ nemzetiségek napja 

 

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

általános iskoláknak 
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Időpont Tevékenység, esemény 

2023. május 04. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet  

 

2023.május 05. 

12,00 

Ballagási ünnepély 

2023. május  

08-18. 

A 2023. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák  

2023. május  

08-10. 

Írásbeli érettségi vizsgák, belső vizsgák: tanítás nélküli munkanapok 

2023. május  

08-19. 

Rendkívüli felvételi eljárás 

2023. május-június  A szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív vizsgatevékenysége: tanítás nélküli munkanap(ok) 

 

2023. május  

15-ig 

Orvosi szűrővizsgálat: könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára  

2023. június 02. Nemzeti összetartozás napja - megemlékezés „élő műsor” keretében 

 

2023. június 15. Utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet 

 

2023. április-

május-június  

(időpont külön 

tervezve) 

Ágazati alapvizsgák:  

9. a-b-c-d, 

10.A-B 

2023. június 

19-30. 

A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

(külön időpontban tervezve) 

2023. június  

21-22-23. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben 

2023. június  

 

Tanévzáró ünnepély 

(időpont külön tervezve) 
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Melléklet: 1.sz. 

 

Tanulmányi versenyek, melyekre az iskola felkészít 

 
verseny megnevezése 

ÁSZÉV 

Szakma Sztár 

OSZKTV 

TSZC tagintézményeinek meghívásos versenyei 

(Bláthy, Mikes, Alapy,…) 

Győri szakmai fordítóverseny 

Farsang kupa 

 

Zrínyi matematika verseny 

Implom helyesírási verseny 

Szép magyar beszéd verseny 

Siófoki SZC által szervezett csomagolóverseny 

Kiskunfélegyházi Országos Csomagolási Verseny 

Göndöcs csomagolási verseny Gyula 

Országos Protokollverseny Budapest 

Országos Illemtani Verseny Győr 

 

Szabadtűzi Lovagrend Főzőversenye Verőce 

sportversenyek (meghívásos, városi, megyei, országos), diákolimpiák 

egyéb, a tanév során meghirdetett szakmai és közismereti versenyek 

egyéb: POK, más SZC-k és Kamarák által meghirdetett versenyek 

 

Bányászhagyományok ápolása városi verseny 

Illésy Gasztro Kupa díszcsomagolási és ajándékkosár készítés 

Kisújszállási csomagolási verseny 

Idegen nyelvi prezentációs verseny 

 

A tanév folyamán a versenyeken eredményesen szerepelt tanulók és felkészítőik 

jutalmazása (bonbon) 
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Melléklet: 2.sz. 

 

Beiskolázási terv 

(Melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez) 

 

Határidők Feladatok 

2022. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában 

nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi 

területeinek meghatározási formáját. 

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. 

2021. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra 

kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos 

tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2023. február 22. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 

lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első 

példányát pedig a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 

megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói 

adatlapot a Hivatalnak. 

2023. február 27.- március 14. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 

keretében. 

2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 

hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

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

iskolában. 

2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az 

eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második 

példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell 

megküldeni a Hivatalnak. 

2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú 

iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját 

ábécérendben. 
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2023. április 03. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 

2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi 

rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - 

megküldi a Hivatalnak. 

2032. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések 

és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a 

középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 

felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2023. május 08-19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 

felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb tanulót vettek fel. 

2023. május 08 - augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást 

írhat ki. 

2023. május 19. A május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást 

meghirdető középiskola igazgatója dönt a felvételi 

kérelmekről. 

2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 

eljárás befejezése a fenntartónál. 

2023. június 21-22-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 


