
2021. szeptember 1. (szerda) - 2022. június 15. (szerda)

181 nap
180 nap
179 nap

DÖK szept. 30. csütörtök/ január 21. péntek/április 13. szerda/ 
május 2-3-4 érettségi / 
DÖK szept. 30. csütörtök/január 21. péntek/ április 13. 
szerda/március 26. szombat/május 2-3-4 érettségi /
DÖK szept. 30. csütörtök/dec.11. szombat/január 21. 
péntek/március 26. szombat/ április 13. szerda/ május 2-3-4 
érettségi / 

Áthelyezett munkanapok:
2021. december 11. szombat (dec. 24. helyett)
2022. március 26. szombat (márc.14. hétfő)

Személyi feltételek alakulása: Intézményvezető: Balogné Papp Boglárka
Intézményvezető-helyettesek:
Bárány Hedvig
Nagyné Szita Magdolna
Földi János
Munkaközösség-vezetők:
Lestákné Valasek Szilvia  AMI munkaközösség
Bedőcsné Szabó Rita szakgimnáziumi és AMI néptánc munkaközösség
Lócziné Németh Judit tanítói munkaközösség

                                                  gimnázium: 7 nap

                                                 szakgimnázium: 8 nap

Nevelési értekezletek:
2022. január 21. péntek 9:00
2022. március 21. hétfő 14:15

általános iskola, AMI:
gimnázium:

szakgimnázium:

Tanítás nélküli munkanapok:

                                                  általános iskola, AMI: 6 nap 

A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium és AMI

2021-2022-es évi munkaterve

Készült a 2021. (VI. 8.) EMMI rendelet, valamint az iskolai hagyományok alapján

A tanítási napok száma: 179 - 181 nap



Szélesi-Hortobágyi Krisztina tanítói munkaközösség
Szőke Gyuláné humán munkaközösség
Nagyné Lelkes Anikó reál - testnevelés munkaközösség                
Dr.Vajdáné Sanda Anita idegen nyelvi  munkaközösség
Kovács Tamásné ének-zene munkaközösség
Szalontainé Buti Hedvig osztályfőnöki és tanulószoba munkaközösség
Szondiné Vörös Éva középiskolai osztályfőnöki munkaközösség

Új dolgozók teljes állásban:
Bárány Hedvig intézményvezető-helyettes/matematika, kémia, mesterpedagógus
Balázs Gergely Ádám - kórus, ének, szolfézs, zeneelmélet
Dinnyés Dorina - napközis tanító
Edőcs Fanni - zongora
Márkli Zsuzsanna Teodóra- néptánc
Molnár Máté - néptánc
Szabóné Várkonyi Emőke - napközis tanító
Tóth-Pálné Szabó Erika - német tanár, tanulószoba

részmunkaidőben / óraadó
Bibok Róbert
Bognár Gabriella
Cziglényi Gábor
Dr. Chiovini Mária
Horváth Zsófia
Huppert Andrea
Karácsony Lajos
Karácsony Lajosné
Koplyai Márta
Lovászné Gajdos Éva
Maczák Áron
Madarász Éva
Majoros Zsuzsanna
Oppelt Józsefné
Révész László
Somogyi Zoltán
Székely Melinda
Székely Tibor
Tóth Eszter
Závori Erika

Távoztak: Bedőcs József
Blázy Lajos
Böde István
Csernus Mária - októbertől
Fodor Mária
Gajdácsiné Csicsó Hedvig
Gunityné Csomor Anita
Karácsony Bernadett
Kiss Bálint András
Milisavljevic Laura
Pap György
Tóth Éva



Ulmer-Homoki Anikó

Tartós táppénzen Antal Erika
Böde-Harkai Csilla

Cseden / Gyesen / Gyeden lévők: Heibl Anna Franciska
Horváth-Szijjártó Brigitta
Nagy Otília
Ripcse-Karácsony Anna
Szikszai Krisztina
Vuityné Szabó Mária

Főállású anya: Kókai-Szabóné Antal Noémi

tantermi festés
karbantartás
hálózat felújítás
homokzati javítás az inkubátorház felől
bejárati ajtó üvegfalának javítása
számítástechnikai szaktanterem átalakítása / 135
tábla festés

Kiemelt feladataink:

Dátum Feladat Felelős Helyszín
2021. augusztus 16. hétfő 9 óra Vezetői értekezlet -selejtezés előkészítése intézményvezető, intézményvezető -helyettesek
2021. augusztus 17. kedd 8 óra selejtezés
2021. augusztus 23- 27. hétfő-péntek Csiribiri és Miraculum tábor / pályázat igh, Szűcs Magdaléna, Durányik László 034, DT, 216
2021. augusztus 23. hétfő 9 óra Nevelőtestületi értekezlet I. a Kodály Iskola tantestületének intézményvezető
2021. augusztus 23. hétfő 10 óra Magda Dávid - orgona kurzus igh, Révész László
2021. augusztus 23. hétfő 14 óra Értekezlet a beiskolázásról ig. és a mk.-vezetők, AMI és szg-i érintett tanárok, 8- os ofők
2021. augusztus 23- 27. ONLINE Tűz- és munkavédelmi előadás intézményvezető, Safe Job Solutions Kft. 
2021.  augusztus 25. szerda 9 óra Vezetői és munkaközösségi közös értekezlet ig, igh, mk.-vezetők
2021. augusztus 24- 27. kedd-péntek munkaközösségi értekezletek intézményvezető, mk-vezetők

2021. augusztus 24-25. kedd-szerda
az AMI éves munkatervének, a szakgimnáziumi éves munkaterv 
leadása /zenekarozás miatt! igh., szakgimnáziumi mk.-vezetők 

2021. augusztus 25. szerda szülői igényfelmérés a 12 év feletti tanulók oltakozásáról ig., igh.,ofők, 

2021. augusztus 25. szerda
a Kecskeméti Tankerület vezetője értekezletet tart az 
intézményvezetőknek intézményvezető

2021. augusztus 26. csütörtök 9 óra Nevelőtestületi értekezlet II. a Kodály Iskola tantestületének intézményvezető
2021. augusztus 27. péntek 9 óra Szegedi POK - OH tanévnyitó konferencia intézményvezető
2021. augusztus 27. péntek 9 óra különbözeti- és javító vizsgák ig, igh.-k, mk.-vezetők, érintett szaktanárok
2021. augusztus 30-31. hétfő-kedd 12 év feletti tanulók iskolai oltása ig., igh.-k
2021. augusztus 30. hétfő 9 óra DÖK értekezlet igh, mk.vezetők, tanárok
2021. augusztus 31. 9-15 óra Tankönyvcsomagok átadása a 5-8. évfolyamig igh, Vachterné Tóth Erika, Gál Petra

A tárgyi feltételek alakulása a nyár folyamán:

40 éves a szakgimnázium

AUGUSZTUS



2021. augusztus 31-ig kedd az igh.-k benntartózkodási rendje, leadási határidő igh.-k

2021. augusztus 31. kedd 17 óra Tanévnyitó ünnepség- elsősök avatása ig., igh.-k, zenei, táncos vezetők, Csiribiri, Aurin

2021. augusztus 31. kedd 15 óra 9. szg. szülői értekezlet igh, ofő

2021. szeptember 1. szerda első tanítási nap ig. igh.-k, osztályfőnökök, mindenki

2021. szeptember 1. szerda
Tankönyvcsomagok átadása az alsó tagozatnak és a 
középiskolának igh, Vachterné Tóth Erika, ofők, alsós igh,

2021. szeptember 1. szerda 1-3 óra osztályfőnöki óra, a többi órarend szerint igh, ofők
2021. szeptember 1. szerda 17 óra szülői értekezlet az 1. évfolyamon alsós igh., osztálytanítók
2021. szeptember 1-3. szerda - péntek Banda Pál gordonka kurzus Földi János igh, Agócs Márta 216
2021. szeptember 1-2. szerda-csütörtök Pótbeiratkozás az AMI-ba AMI-tanárok
2021. szeptember 2. csütörtök 17 óra szülői értekezlet a 2 - 4. évfolyamon alsós igh., osztálytanítók
2021. szeptember 2-3. csütörtök-péntek 12 év feletti tanulók iskolai oltása ig., igh.-k, ofők, 

2021. szeptember 3. péntek 
AMI órabeosztások 14: 00 - 16:30, szaktanári szülői 
értekezletek. Tervezet leadásának határideje szeptember 3. 12 óra igh, ofők, AMI tanárok, érintett szaktanárok

2021. szeptember 6. hétfő 16:30 óra

közös szülői értekezlet a 8. évfolyam részére: a 8. évfolyam szülői 
értekezlete: először közös értekezlet, melyen tájékoztatást kapnak a 
szülők a felvételi eljárásról, az iskolavezetés ajánlja az intézmény 
középiskoláit, ismertetőt tart előnyeiről, eredményeiről

igh., ofők, felsős és középiskolai igh., szakgimnáziumi mk.-
vezető, néptánc munkaközösség vezetője, of.-ök

2021. szeptember 6. hétfő jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra igh.
mk.-vezetők, érintett szaktanárok

2021. szeptember 6. hétfő első tanítási nap az AMI-ban igh., zenetanárok, tánctanárok
2021. szeptember 6. hétfő 17:00 7-8. évfolyam szülői értekezlete igh., of.-ök
2021. szeptember 6. hétfő 14:15 óra DÖK napi megbeszélés igh, ofők, közismereti tanárok
2021. szeptember 7. kedd 17 óra az 5-6 évf. szülői értekezlete igh., of.-ök
2021. szeptember 7. kedd 16:30 óra közös szülői értekezlet a 6. évfolyamon igh., ofők, 

2021. szeptember 8. szerda 10 óra
Lakiteleki Népfőiskola / A Vöröskereszt és Vörösfélhold 
Mozgalom Világnapja és a Magyar Vöröskereszt alapításának 
140. évfordulója 

igh., Durányik László

2021. szeptember 9. csütörtök 17 óra szülői értekezlet a gimnáziumban igh, ofők

2021. szeptember 10. péntek 17 óra a szakgimnáziumi szülői értekezlet igh., szg.mk.
2021. szeptember elején szülői értekezletek az első tanórák keretében, AMI  néptánc igh., AMI tánctanárok + mk.vez.
2021. szeptember 10. péntek a munkaközösségi munkatervek leadása igh.-k, mk.-vezetők 
2021. szeptember 13. hétfő 17:00 Sonus Ütőegyüttes koncertje igh, Palotás Gábor DÍSZTEREM
2021. szeptember 14. kedd a tanulók jelentkezése az  OKTV-re igh., mk.-vezetők, szaktanárok középisk. igh.

2021. szeptember 14. kedd - október 22.péntek francia nyelvi mérés - OH igh.,

2021. szeptember 16. csütörtök
a tanmenetek, napközis, tanulószobai tervek, egyéni fejlesztési, 
szakköri, tehetséggondozási tervek leadása a munkaközösség-
vezetőknek

igh, tanítók, napközis nevelők, szaktanárok

SZEPTEMBER



2021. szeptember 20. hétfő A 12 év feletti tanulók 2. Pfizer oltásának hete ig., igh-ek, ofők,

2021. szeptember 20. hétfő a tanmenetek, napközis tervek, egyéni fejlesztési tervek, szakköri 
és tehetséggondozói tervek átadása az illetékes igh.-nak

igh.-k, mk.-vezetők 

2021. szeptember 20 - október 11. POVI (Pályaorientációs vizsgálat) igh.,
2021. szeptember 24. péntek aszfaltrajzverseny igh., Patkós László
2021. szeptember 24. péntek az OKTV jelentkezések továbbítása középisk. igh.

2021. szeptember 28-29. kedd-szerda 7:00-18:00 Felsős és középiskolás papírgyűjtés igh., reál-testnevelés munkaközösség

2021. szeptember 27. hétfő nyelvek európai napja igh., nyelvi mk.
2021. szeptember 27. hétfő Juhász Balázs - Palotás Gábor ütőkoncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2021. szeptember 29. szerda NEA2_pályázat: Szüreti forgatag és őszi játékfűzések igh., ének mk. DÍSZTEREM
2021. szeptember 29. szerda 17:00 szg.  tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2021. szeptember 30. csütörtök
tanulmányi területek meghatározásának módját a Hivatal 
nyilvánosságra hozza ig., igh-k,

2021. szeptember 30. csütörtök DÖK igh, mk. vezetők, ofők
a hónap folyamán Nemesszeghy Lajosné Sz. M. sírjának ápolása igh., of.-i mk.

2021. szeptember 27-október 1. 12:00-16:00 
Zenei világnapi megemlékezés a Könyvtárban (komolyzene 
szól+zenei könyvajánló)  igh., Vachterné Tóth Erika, Gál Petra Könyvtár

2021. október 1. péntek zenei világnapi megemlékezés igh., Szabó Zsuzsanna 
2021. október 4. hétfő 14 óra Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig,igh, mk-vez.

2021.október 4-8. hétfő - péntek 12:00-16:00 A  népmese világnapja alkalmából  társasjáték a Könyvtárban igh., Vachterné Tóth Erika, Gál Petra Könyvtár

2021. október 6. szerda
megemlékezés az aradi vértanúkról, általános és középiskola (7-
12.évf.) igh.-k, humán mk. ének mk, Bartáné Molnár Anikó

2021. október 6. szerda szg.+AMI magánének tanszaki koncert szg.mk.-igh. DÍSZTEREM

2021. október 8. péntek
felmérés az 1. évfolyamon a Diagnosztikus fejlődés-vizsgálathoz 
/DIFER nevek leadása alsós igh., mk.-vezetők 1. évf. tanítói

2021. október 9. szombat
Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesülettel konzultációs 
szakmai nap/ digitális művészetpedagógiai oktatóanyag 
bemutatása  

ig., igh, ének mk. DÍSZTEREM

2021. október 10. vasárnap Kóta Népzenei minősítő, Dabas igh., Héjja Bella
2021. október 11. hétfő 17:00 óra Bartók konzisokkal közös ütős koncert igh., Palotás Gábor DÍSZTEREM
2021. október 12. kedd alsós nyílt nap a leendő elsősöknek (művészeti bemutatkozás) igh. ének mk, néptánc mk., AMI mk., DÍSZTEREM
2021. október 13. szerda 9:00 Országos oboa és fagottverseny válogató igh. DÍSZTEREM
2021. október 13. szerda 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2021. október 14-15. csütörtök-péntek
Babszimpózium zongora módszertani továbbképzés Bp igh., Pék Gáspárné, Lestákné Valasek Szilvia, Dr. Feketéné 

Rodler Anett
2021. október 14. csütörtök 17 óra iskola születésnapi műsor a szülőknek igh., 4. évfolyam, ének mk DÍSZTEREM

2021. október 15. péntek a statisztika határideje minden igh., osztályfőnökök, adatközlő pedagógusok (AMI 
tanárok) titkárság

2021. október 15. péntek 2. óra iskola születésnapi műsor igh., 4. évfolyam ének mk
2021. október 15. péntek 14.30-15.30 óra Bolyai Matematika verseny körzeti forduló igh., reál- testnevelés mk

OKTÓBER



2021. október 15. péntek Emmanuel Pahud fuvola mesterkurzus Bp
igh., Dratsay Ákos és Berényi Bea, Pulius Emese - 
szakgimnáziumi növendékekkel

2021. október 17-30. vasárnap-szombat Erasmus+ pályázat, Kodályos diákok az erdélyi folklór nyomában
igh, Vadas László, Durányik László, Balogh Ildikó, Szegedi 
Ildikó

16 néptáncos, 6 
citerás, 23 kórustag, 2-

2 kísérő tanár / 
tanulók: 8 fiú, 37 lány

2021. október 18. hétfő 14:30 óra mesterpedagógusi program ellenőrzése, beszámoló ig, igh, Aszódiné Pálfi Edit
2021. október 18. hétfő 17:00 AMI vegyestanszaki koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2021. október 20. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2021. október 20. szerda 14:30 óra
megemlékezés Nemesszeghyné Szentkirályi Márta és Kardos Pál 
sírjánál 5-8. évfolyamig (8. évfolyam énekel / 2 mű)

ig., igh., minden pedagógus, aki éppen nem tanít, ének mk, 
osztályonként 2-2 tanuló

2021. október 20. szerda 14:30 óra megemlékezés Alföldyné Dobozi Eszter sírjánál 9-12. évfolyamig 
(12. gimnázium énekel /1 mű)

ig., igh.,minden pedagógus, aki éppen nem tanít, ének mk, 
osztályonként 2-2 tanuló

2021. október 20-ig szerda

a tanulmányi területek belső kódjainak meghatározása a 
középiskolában a Hivatal által szeptember 30-ig közzétett módon, 
a felvételi tájékoztató rögzítése, nyilvánosságra hozatala az iskola 
honlapján 

középiskolai igh., felsős igh., 8. évf. of.-ei

2021.október 20. szerda Ötfordulós házi német verseny indítása igh, német mk.

2021. október 21. csütörtök 17 óra Az iskola születésnapi koncertje igh-k, ének mk. néptánc mk.

2021. október 22. péntek Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap mindenki

2021. október 22. péntek 4-5. óra megemlékezés az 1956-os forradalomról (műsor) igh.-k, humán mk.-vezető Debreczeni Zsuzsanna, Patkós László DÍSZTEREM

2021. október

fel kell mérni a Kodály Iskola AMI-jában, hogy kik szeretnének 
saját szakgimnáziumunkban, illetve ének-zenei gimnáziumunkban 
továbbtanulni, majd kapcsolatfelvétel az érintett tanulókkal, 
szülőkkel, tervet kell készíteni ezen tehetségek gondozására  

igh-k.

2021. október 22. péntek
a negyedévi figyelmeztetők, dicséretek beírása a naplóba, a 
rendszeresen elégtelen osztályzatokat szerzők intézményi szintű 
számbavétele, egyéni fejlesztési tervek készítése számukra

mindenki

2021. október 23 - november 1. szombat-hétfő

őszi tanítási szünet, a pedagógusok szabadságon vannak, szülői 
igény esetén meg kell szervezni az általános iskolában a tanulók 
szünet alatti ellátását, ezért az ezt megelőző héten fel kell mérni az 
igényeket

alsós, felsős igh., mindenki

2021. október tanulói létszám jelentés (OH) ig. igh.-k,

2021. október 22. péntek
a 7. évfolyam tanulóinak tájékoztatása arról, hogy gyermekük 
beiskolázásával kapcsolatban közösen kell dönteniük 
(gyámhatóság)

igh., of.-ök



2021. október 22-ig péntek a 8. évfolyam tanulóinak tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről igh., of.-ök

a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása of.-i mk. 

2021. november 2. kedd a szünet utáni első tanítási nap mindenki
2021. november 3. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2021. november 3. szerda 17:00 szg. vonós skála és etüd vizsga igh., szg.mk. 216
2021. november 4. csütörtök 17:00 óra AMI zongora tanszaki koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM

2021. november 4. csütörtök 17 óra fogadóóra mindenki

2021. november 4. csütörtök
NEA2_ pályázat: Márton-napi népszokások dramatikus 
feldolgozása igh., ének mk. DÍSZTEREM

2021. november 5-ig péntek Az iskolák jelentik az OH-nak a diagnosztikus 
fejlődésvizsgálatban érintett tanulók létszámát. 

alsós igh., mk.-vezetők 1. évf. tanítói

2021. november 8. hétfő 14 óra Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig, igh, mk-vez.

2021. november 9. kedd 17:00 óra AMI zongora tanszaki koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2021. november 9-15. kedd-vasárnap Dvid Popper Gordonkaverseny - Várpalota igh., Agócs Márta
2021. november 10. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2021. november 11-13. csütörtök-szombat Kodály Zoltán Hegedűverseny Galánta igh., ZávogyánnéV. I, Matin E.

2021. november 12. péntek Bolyai anyanyalvi csapatverseny megyei fordulója igh., Bartáné Molnár Anikó+ humán mk.

2021. november 12. péntek megemlékezés a magyar nyelv napjáról, tanítási óra keretében ig., alsós, napközis és humán mk.
2021. november 12-14. péntek-vasárnap Lengyel-Magyar zongora verseny Bp igh., Pék Gáspárné
2021. november 13. szombat Kalocsai zongorás találkozó igh., AMI mk. DÍSZTEREM

2021. november 15. hétfő 17:00 Resonare ütőhangszeres duó koncert (pályázathoz kapcsolódó 
projekt) igh., Palotás Gábor DÍSZTEREM

2021. november 16. kedd intézményvezetői tanfelügyelet ig, igh.

2021. november 17. szerda 9:00 szg. I. konzultáció igh., szg. mk.-vezető, néptánc mk.-vezető, ének mk DÍSZTEREM
2021. november 17. szerda szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2021. november 17-19. szerda-péntek
VIII. Országos Bihari János Hegedű, Gordonka és Vonós 
Kamarazenei fesztivál

igh., Závogyánné Varga Ildikó, Kovácsné Simon Márta, Matin 
Enikő, Csákóné Törteli Anita, Balog Előd

2021. november 18. csütörtök 5. óra szalagavató főpróba középiskola igh, of, mk.vezt ének mk DÍSZTEREM
2021. november 18. csütörtök 17 óra szalagavató főpróba a külsős vendégek részére középiskola igh, of, mk.vezt ének mk DÍSZTEREM
2021. november 19. péntek szalagavató a 12. évfolyamon középisk. igh., of.-mk.-vez., az érintett of.-ök, humán és ének mk.- DÍSZTEREM

2021. november 19. péntek Az országos méréshez szükséges adatok megküldése (6-8-10. 
évf.) + az angol és német nyelvi mérés adatainak megküldése.

felsős és középiskolai igh., koordinátorok

2021. november 22. hétfő 17:00 művésztanári hangverseny igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. november 23. kedd nyílt nap a leendő elsősök számára - napközi igh., mk.-vezetők, napközis nevelők napközi
2021. november 24. szerda 17:00 szg. fuvolatanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2021. november 24. szerda András napi forgatag (AMI néptánc és népzene) igh., mk.-vezető, érintett szaktanárok 216

NOVEMBER



2021. november 25. csütörtök
nyílt nap a középiskolában, ennek részeként bemutatkozik a 
gimnázium és a szakgimnázium (kórus, szavalat, zenei műsor, 
vezetői tájékoztató az eredményekről)

középiskolai igh., mk.-vezetők, of.-ök, érintett szaktanárok ének 
mk., néptánc mk. DÍSZTEREM

2021. november 26. péntek óralátogatások határideje mindenki
2021. november 26. péntek adventi gyertyagyújtás 1. /2. órában igh., alsó tagozat, 4. évfolyam ének mk
2021. november 27. szombat 10:30 Bolyai Matematika verseny országos forduló igh., reál- testnevelés mk
2021. november 29. hétfő Zrínyi Ilona matematikaverseny iskolai forduló igh., reál- testnevelés mk
2021. november 29. hétfő 17:00 szg. vonós tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. november 30. kedd nyílt nap az alsó tagozaton a szülők részére igh, mk-vez-k,
a hónap folyamán Megyei Matematikaversenyen 3-8. osztály I.forduló igh., reál mk.
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása igh., of.-i mk. 

2021. december 1. szerda Wiedemann Bernadett magánének kurzus igh., Szécsi Edit és Mudrák Mariann 216
2021. december 1. szerda szg. ütő+szaxofon tanszaki koncert igh, szg. mk. DÍSZTEREM
2021.december 1.  szerda 17:00 AMI Goncsarova Natalja vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 1. szerda délelőtt Csiribiri-bérlet I. igh., Szűcs Magdaléna DÍSZTEREM
2021. december 2. csütörtök 17:00 óra AMI dr. Feketéné Rodler Anett vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 2. csütörtök 17:00 óra AMI Csákóné Törteli Anita vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 3. péntek, 6. hétfő "Mikulásgyár" igh., Rózsa Hajnalka

2021. december 3. péntek a 8. évf. tanulóinak jelentkezése a központi írásbeli felvételit 
szervező intézménybe

felsős igh., of.-ök

2021. december 3. péntek adventi gyertyagyújtás 2. igh., alsó tagozat, 3. évfolyam ének mk
2021. december 3. péntek 17:00 óra AMI Pék Ágnes vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 3. péntek 17:00 óra AMI Balog Előd vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 3. péntek népzene tanszak vizsga igh., mk.-vezető 034
2021. december 6. hétfő 16:30 óra Mikulás hangverseny I.+II. igh. DÍSZTEREM
2021. december 6. hétfő Mikulás - alsós mk - filmvetítés ált. isk. igh., DÍSZTEREM
2021. december 6. hétfő Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig,igh, mk-vez.
2021. december 7. kedd 17:00 szg. zongora tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 7. kedd 14.00-16.00 Varga Tamás Matematikaverseny I. forduló igh., reál-testnevelés mk
2021. december 7. kedd 17:00 óra AMI Bozsóki Gergely vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2022. december 7. kedd 17:00 óra AMI Polyák Zsóka vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 8. szerda 15:00 óra szg. magánének tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 8. szerda 17:30 óra szg. vegyestanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 8. szerda 17:00 óra AMI Edőcs Fanni vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 8. szerda 17:00 óra AMI Závogyánné Varga Ildikó vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 9. csütörtök 17:00 óra AMI Seres József vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 9. csütörtök 17:00 óra AMI Kovácsné Simon Márta vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 10. péntek a Diagnosztikus vizsgálat befejezése a kiválasztott tanulókkal alsós igh.

2021. december 10. péntek jelentés a Hivatalnak a felvételi feladatlap-igényről a 
középiskolában

középiskolai igh.

2021. december 10. péntek DIFER vizsgálat vége alsós igh.
2021. december 10. péntek adventi gyertyagyújtás 3. /2. óra igh., alsó tagozat, 1. évfolyam ének mk DÍSZTEREM
2021. december 10. péntek 17:00 óra AMI Majoros Zsuzsanna vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 10. péntek 17:00 óra AMI Matin Enikő vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 10. péntek 17:00 óra AMI Gitár vizsgakoncert igh., AMI mk. 131
2021. december 11. szombat áthelyezett munkanap mindenki

DECEMBER



2021. december 11. szombat tanítás nélküli munkanap a szakgimnáziumban, pályaorientációs 
nap, a tehetség napja

ig., igh.-k, szg.-mk.-vezetők 

2021. december 13. hétfő 17:00 AMI Lestákné Valasek Szilvia vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 13. hétfő 17: 00 szg. vonós tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 13. hétfő 17:00 óra AMI Huppert Andrea vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 14. kedd 17:00 Kodály születésnapi koncert művészeti igh., kórusvezetők, of.-ök, ének mk DÍSZTEREM
2021. december 15. szerda 17:00 óra AMI Pék Gáspárné vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 15-17. szerda - péntek Adventi forgatag A Kodály Iskoláért Alapítvány adventi rendezvénye
2021. december 16. csütörtök 15:00 óra szg. kamarazene vizsga igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 16. csütörtök szg. szolf /org. kötelező zong. vizsga igh., szg.mk.
2021. december 16. csütörtök 17:00 óra AMI Kovács Dávid vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 16. csütörtök 17:00 óra AMI Szabó Zsuzsanna vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 16. csütörtök Intézményi tanfelügyelet - általános iskola ig., igh.
2021. december 17. péntek Intézményi tanfelügyelet - AMI ig., igh.
2021. december 17. péntek 17:00 óra AMI Lovászné Gajdos Éva vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 17. péntek 17:00 óra AMI Pulius Emese vizsgakoncert igh., AMI mk. 034

2021. december / 17-ig péntek felmérni
téli tanítási szünet, a dolgozók szabadságon vannak, ugyanakkor, 
ha a szülő igényli, az iskolának meg kell szerveznie a tanuló 
ellátását, ezért az igényeket fel kell mérni dec. 17-ig

ig., alsós, felsős igh. 

2021. december 20. hétfő 17:00 óra szg. vonós tanszaki vizsga igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 20. hétfő 17:00 óra AMI karácsonyi koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2021. december 20. hétfő 17:00 óra a másodikosok karácsonyi műsora a szülőknek igh., mk.-vezető, második évfolyam ének mk DÍSZTEREM

2021. december 21. kedd 2. óra az másodikosok karácsonyi műsora és a 4. gyertyagyújtás /2. óra igh., mk.-vezető, második évfolyam ének mk DíSZTEREM

2021. december 21. kedd 5-6. óra karácsonyi daléneklés
középisk.igh.,Patkós László + diákönkormányzat, Héjja Bella, 
Szegediné T. Ildikó, Vadas László

2021. december 21. kedd utolsó tanítási nap a szünet előtt mindenki
2021. december 22 szerda . - január 2. vasárnap téli szünet mindenki
2021. december 24. péntek pihenőnap mindenki

2022. január 3. hétfő első tanítási nap a téli szünet után mindenki
2022. január 3. hétfő Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig,igh, mk-vez.

2022. január 3 - március 31-ig pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése igh-ek

2022. január 6. csütörtök 17:00 szg.zongora tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. január 7. péntek AMI Madarász Éva és Révész László vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2022. január 8. szombat Alapítványi Bál Alapítványi Kuratórium, Takács Henriett
2022. január 10-21-ig hétfő-péntek AMI néptánc vizsgák igh., néptánc mk.-vezető

2022. január 10-től hétfő a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata / NETFIT igh.-ek, testnevelők

2022. január 10. hétfő
A munkaközösség-vezetők és az igazgató találkozója, a mk.-
vezetők írásban is beszámolnak az igazgatónak a félév 
munkájáról.

ig., mk.-vezetők

2022. január 11. kedd 17:00 óra szg. orgona tanszaki koncert igh., szg.mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 12. szerda 14:00 óra szg.+AMI magánének vizsga igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. január 12. szerda 17:00 óra szg. fuvola + szaxofon tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

JANUÁR



2022. január 12-13 szerda-csütörtök félévi vizsgák a szg. néptánc tanszakán igh., szg. mk-vezető (néptánc)
2022. január 13. csütörtök 14:00 óra szg.+AMI magánének vizsga igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. január 13. csütörtök 17:00 óra szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022.január 14. péntek Szalagavató pótnap középiskola igh, of, mk.v, ének mk
2022. január 17. hétfő szg. fuvola vizsga igh., szg.mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 18. kedd szg. billentyűs+gitár vizsga igh., szg. mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 18. kedd 17:00 óra AMI Szabó-Földes Mónika vizsgakoncert KL igh., AMI mk. 034
2022. január 19. szerda 17:00 óra AMI Földiné Mészáros Orsolya vizsgakoncert SZ+FJ igh., AMI mk. 034
2022. január 19. szerda szg. fúvós+ütős vizsga igh., szg. mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 19. szerda 15:45 óra 5-6. évf.: Bárány Hedvig vezetésével,
2022. január 19. szerda 14:15 óra 7-8. évf.: Nagyné Szita Magdolna vezetésével
2022. január 20. csütörtök 13:00 óra alsós osztályozó értekezlet igh., tanítók szeretnénk 20-án
2022. január 20. csütörtök 14:15 óra középiskolai osztályozó értekezlet igh., of.-ök, szakgimnáziumi mk.-vezető, néptánc mk.-vezető, 
2022.január 20. csütörtök szg. fuvola vizsga igh., szg. mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 20. csütörtök 18 óra magyar kultúra napja január 22. koncert ig. zenei igh., szakgimnáziumi mk.-vezető, néptánc mk.-vezető DÍSZTEREM
2022.január 21. péntek 17:00 AMI ütős vizsga koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM

2022. január 21. péntek
az első félév vége (1-12. évf. és AMI) félévi bizonyítványok 
dátuma mindenki

2022. január 21. péntek
tanítás néküli munkanap - mindenki, igény esetén a 
gyermekfelügyeletet meg kell szervezni. ig., igh., mindenki

2022. január 21. péntek nevelési értekezlet - mindenki ig., igh., mindenki
2022. január 22. szombat 10:00 központi írásbeli felvételi a 9. évfolyamra jelentkezőknek középiskolai igh., közismereti tanárok DÍSZTEREM
2022. január 23. vasárnap Violin Maraton igh., Juhász Ágnes
2022. január 24. hétfő Illés Szabolcs Hegedű kurzus igh., Gerhátné Papp Rita
2021. január 25. kedd 14.00-16.30 Varga Tamás Matematikaverseny II. forduló igh., reál-testnevelés mk
2022. január 26. szerda szg. dr. Puskás Levente szaxofon kurzus és koncert igh., Tóth Eszter 216
2022. január 26. szerda szg. II. konzultáció igh, szg. mk.-vezető, néptánc mk.-vezető ének mk DÍSZTEREM
2022. január 27. csütörtök AMI ütőhangszeres koncert igh., szg. mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 27. csütörtök pótló központi írásbeli a 9. évfolyamra jelentkezőknek igh., középiskolai tanárok
2022. január 28. péntek központi írásbeli dolgozatok megtekintése igh.,

2022. január 28. péntek a tanulók, kiskorúak esetén a tanuló szüleinek értesítése az első 
félév eredményeiről

igh-ek, of-ök

2022. január 31-ig hétfő lemorzsolódással  veszélyeztetett tanulók vizsgálata igh-ek
2022. január 31. hétfő 14:15 óra félévzáró értekezlet ig.,igh-k
2022. január 31.- február 12. hétfő-szombat XI. Országos Czidra László furulya verseny területi válogató igh., Földi János
2022. január-február Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny igh., Bartáné Molnár Anikó+ Humán mk.
2022. január Prágai Nemzetközi Gordonkaverseny igh., Agócs Márta
a hónap folyamán Megyei Matematikaversenyen 3-8. osztály II. forduló igh., reál mk.
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása of.-i mk. 

2022. február 2. szerda 17:00 félévi szülői értekezlet az alsóban igh., tanítók, napközisek, of.-ök
2022. február 2. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. február 3. csütörtök 17:00 félévi szülői értekezlet a gimnáziumban középisk. igh., ofő-k
2022. február 3. csütörtök NEA2_Pályázat_Brémai muzsikusok és az állatok farsangja igh., ének mk. DÍSZTEREM
2022. február 4. péntek 14.30 óra Bolyai Természettudományi Verseny körzeti forduló igh., reál-testnevelés  mk
2022.február 4. 13:00 - 16:30 alsós farsang igh., mk.-vezetők és első évfolyam ének mk.
2022. február 5. szombat III. Kecskeméti regionális ütőhangszeres verseny igh, Palotás Gábor, Abonyi Attila DÍSZTEREM

FEBRUÁR

felsős osztályozó értkezelt



2022. február 5-16. szombat-szerda Országos zongoraverseny területi válogató igh., Pék Gáspárné
2022.02.07  14:00 hétfő Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig, igh, mk-vez.
2022.02.07  17:00 hétfő félévi szülői értekezlet a felső tagozaton igh.-ek, of.-ök

2022. február 7. hétfő A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik 
az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

ig, igh.

2022. február 9. 17 óra a népzene és néptánc tanszak farsangi táncháza igh., Csík János, néptánc mk-vezető 216
2022. február 9. 15 óra szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. február 10. csütörtök 16:30 óra zeneiskolai farsangi koncert igh., AMImk. DÍSZTEREM
2022. február 11. péntek 16 óra felsős farsang igh, mk. Szalontainé Buti Hedvig DÍSZTEREM
2022. február 11. péntek 17 óra félévi szülői értekezlet a szakgimnáziumban középisk. igh., ofő-k
2022. február 14. hétfő művésztanári hangverseny igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. február 15. kedd jelentkezés az érettségi vizsgára of-ök, középisk-i igh., 
2022. február 15. kedd „Ügyes kezek” kiállítás megnyitó alsós igh., alsós mk.-vezetők, tanítók, ének mk.
2022. február 15. kedd Csirbiri-bérlet II. igh., Szűcs Magdaléna Díszterem
2022. február 16. szerda 17:00 szg. ütős tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. február 16. szerda nyílt nap a leendő elsősök és szüleiknek meghívásával igh., alsós igh., alsós mk.-vezetők, tanítók ének mk.
2022. február 17. csütörtök 17:00 óra Ütőhangszeres jótékonysági koncert igh., Palotás Gábor, Abonyi Attila DÍSZTEREM

2022. február 18. péntek az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 
középiskoláknak, a tanulói adatlapokat a Felv. Központnak

igh., 8-os of.-ök

2022. február 18-20. péntek-vasárnap szg. 40 éves jubileum igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2022. február 21- 25. hétfő - péntek ének-zenei meghallgatás -képességvizsgálat alsós és művészeti igh., ének mk. és vezetője

2022. február 22. - március 5. hétfő-szombat XV. Országos Alba-Régia kamarazenei verseny válogató Szeged igh., Feketéné Rodler Anett

2022. február 22. - március 5. hétfő-szombat AMI néptánc tanulmányi verseny selejtező igh., néptánc mk.v.,

2022. február 24. csütörtök
ének alkalmassági vizsga a gimnáziumban a 9. évfolyamra 
jelentkezőknek igh., középiskolai és zenei igh., ének mk.

2022. február 24. csütörtök kottaolvasó - és daljátszó verseny igh.,Balog Előd  gordonkatanszak 131
2022. február 25. péntek megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (középiskola) igh., humán és ének mk., Bencéné Nagy Györgyi ?
2022. február 23. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2022. február 28. hétfő 18:00 M.Bodon+AMI tanári hangverseny igh., AMI mk. DÍSZTEREM
február Janigro verseny Zágráb igh., Agócs Márta
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása igh., of.-i mk. 
február utolsó hete versmondóverseny igh., alsós mk.

2022. március 1. kedd 17:00 szg. zongora tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM

2022. március 2. szerda 9:00-tól főtárgy és szolfézs, néptánc pályaalkalmassági vizsga a 9. 
szakgimnáziumi osztályba jelentkezők számára

igh., szakgimnáziumi mk.-vezető, ének mk. –vezető, néptánc mk.-
vezető, 

DÍSZTEREM

2022. március 2. szerda 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. március 3. csütörtök Sportverseny az alsó tagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai Szandra, Vajda Gréta
2022. március 3. csütörtök pótnapok a gimnáziumi ének alkalmassági vizsgán igh., középiskolai és zenei igh., ének mk.-vezető 
2022. március 3. csütörtök 17:00 szg. ütős tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2022. március 3-4. csütörtök - péntek pótnapok: zenei szg., néptánc szg: szakmai pályaalkalmassági 
vizsga 

igh., szg.mk.

2022. március 4. péntek 14-15.30 Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei forduló igh., reál-testnevelés mk 2. emeleti tantermek

2022. március 4-5. péntek-szombat XII. Országos Bartók Béla hegedű-duó verseny, Vác igh., Závogyánné Varga Ildikó, Matin Enikő, Csákóné Törteli 
Anita

MÁRCIUS



2022. március 7. hétfő 14:00 Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig, igh, mk-vez.

2021. március 8. kedd 14.00-17.00 Varga Tamás Matematikaverseny III. forduló igh., reál-testnevelés mk
2022. március 9. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. március lemorzsolódással  veszélyeztetett tanulók vizsgálata igh-ek

2022. március 10. csütörtök
NEA2_Pályázat_Március 15. A nemzeti öntudat és a társas 
kultúra fejlesztése igh., ének mk. DÍSZTEREM

2022. március 10. csütörtök 17:00 márc.15-i műsor bemutatása a szülőknek igh., harmadik évfolyam, ének mk, humán mk DÍSZTEREM
2022. március 11. péntek 4-5 óra megemlékezés 1848. március 15-éről igh., alsós mk.-k, ének-mk., humán mk. DÍSZTEREM
2022. március 12. szombat Bolyai Természettudományi Verseny döntő forduló igh., reál- testnevelés mk.
2022. március 12-13. szombat-vasárnap XIV. Országos Vrana József ütőhangszeres verseny Miskolc igh., Palotás G.

2022. március 16. szerda a középiskolába jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra 
hozatala

igh., szakközépiskolai művésztanári és néptánc mk.-vezetők

2022. március 16. szerda szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. március 17. csütörtök Deáki István zenei szemináriuma igh., Gerhátné P Rita
2022. március 17. csütörtök Kenguru Matematikaverseny igh., reál-testnevelés mk
2022. március 17-18. csütörtök-péntek XVI. Országos szg orgonaverseny igh., Révész László
2022.március 18.péntek 16.00-17.30 Kalmár László Matematikaverseny I.forduló igh., reál-testnevelés mk
2022. március 18-19. péntek - szombat szakgimnáziumi tanulmányi verseny - néptánc igh., néptánc mk.v.,
2022. március 19. szombat KÉK koncert - Erdei Péter ig.,igh.
2022. március 21. hétfő nevelési értekezlet - mindenki ig., igh., mindenki DÍSZTEREM

2022. március 21-22. hétfő - kedd a tanulói adatlapok módosítása az általános iskolában, 
középiskolai felvételivel kapcsolatban

igh., 8-os ofő-ök

2022. március 23. szerda módosított adatlapok megküldése a Hivatalnak igh-ek
2022. március 23. szerda 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert I. igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2022. március 24. csütörtök 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert II. igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2022. március 24. csütörtök Sportverseny az alsó tagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai Szandra, Vajda Gréta
2022. március 25. péntek szg. gordonka kurzus igh., sz.mk. 216
2022. március 25-27. péntek-vasárnap VIII. Országos szaxofon verseny Győr igh., Tóth Eszter
2022. március 22. kedd 16:00-18:00 AMI hangszerválasztó igh. DÍSZTEREM

2022. március 25. péntek a szülő értesítése a háromnegyedévi dicséretekről és a 
figyelmeztetésekről

igh. ,szaktanárok, ofő-ök

2022. március 26. szombat tanítás nélküli munkanap a középiskolában ig, igh középiskolai tanárok
2022. március 26. szombat áthelyezett munkanap mindenki
2022. március 28. hétfő Kodály Zoltán Bicinium éneklési verseny igh., ének mk, költségvonzat: várhatóan 80 ezer Ft

2022. március 29. kedd Tavaszi zsongás /alsó és felső tagozat igh., alsós mk., Vargáné Munkácsi Margit, Hertelendyné Nagy 
Ágnes, felső tagozat

2022. március 30. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2022.március 31 csütörtök "Amikor a tücskök ciripelnek" nemzetközi hegedűverseny 
Topolya

igh., Závogyánné Varga Ildikó, Matin Enikő

2022. március Gordonkaverseny Topolya igh., Agócs Márta
2022. március Kosárlabda diákolimpia igh., reál-testnevelés mk
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása igh., of.-i mk. 

2022. április 1-3. péntek-vasárnap X. szg. Országos Gitárverseny igh., Bozsóki Gergely
2022. április 1-3. péntek-vasárnap Szegedi Regionális Csellótalálkozó igh., Balog Előd
2022. április 1. péntek 17:00 óra AMI dr. Fekekténé Rodler Anett tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 1. péntek 17:00 óra AMI Matin Enikő tanszaki koncert igh., AMI mk. 034

ÁPRILIS

150.000.- Ft.+a kották és állványok



2022. április 4. hétfő 17 óra fogadóóra mindenki
2022. április 4. hétfő 14 óra Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig,igh, mk-vez.
2022. április 4. hétfő 17 óra AMI Seres József tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 4. hétfő 16 óra AMI Csákóné Törteli Anita tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 5. kedd 17 óra AMI Edőcs Fanni tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 5. kedd 17 óra AMI Závogyánné Varga Ildikó tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 6. szerda 17 óra AMI Pék Gáspárné tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 6. szerda 17 óra AMI Polyák Zsóka tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 6. szerda 14:00 szg. magánének tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. április 7. csütörtök 14:00 óra AMI magánének tanszaki koncert szegedi konzisokkal igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2022. április 7. csütörtök 17:00 óra AMI Lestákné Valasek Szilvia tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 7. csütörtök 17:00 óra AMI Goncsarova Natalja tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 8. péntek 17:00 óra AMI Madarász Éva és Révész László tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 8. péntek 17:00 óra AMI Bozsóki Gergely tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 8-10. péntek-vasárnap XII. Országos szg fuvolaverseny igh., Dratsay Ákos és Berényi Bea, Pulius Emese
2022. április 8-10. péntek-vasárnap XI. Országos Czidra László Furulya verseny Földi János igh.
2022. április 11. hétfő 17:00 óra AMI Pék Ágnes tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 11. hétfő 17:00 óra AMI Huppert Andrea tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 12. kedd Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak igh.

2022. április 12. kedd megemlékezés a holokauszt áldozatairól (középiskola) igh. humán mk., ének mk. Debreczeni Zsuzsanna és Patkós 
László

2022. április 12. kedd 17:00 óra AMI Majoros Zsuzsanna tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 12. kedd 17:00 óra AMI Szabó Zsuzsanna tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 13. szerda tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap igh.
2022. április 13. szerda Tanítás nélküli munkanap mindenki
2022. április 13. szerda 17:00 óra AMI Lovászné Gajdos Éva tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 13. szerda 17:00 óra AMI Gitár tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 13. szerda 9:00 óra szg. Weisz Nándor ütős kurzus igh., Palotás Gábor DÍSZTEREM
2022. április 14. - április 19. tavaszi szünet mindenki
2022. április 20. szerda első tanítási nap mindenki
2022. április 20.- május 3. szerda-kedd KOMPETENCIA mérés - 10. évfolyamon igh.
2022. április 21-22. csütörtök-péntek beiratkozás az első osztályba alsós igh., mk.-vezetők
2022. április 21. csütörtök Sportverseny az alsótagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai Szandra, Vajda Gréta
2022. április 21. csütörtök délelőtt 12. szg. néptánc záróvizsga néptánc mk. vezető DÍSZTEREM
2022. április 21. csütörtök délután gimnázium záróvizsga AMI igh. DÍSZTEREM
2022. április 21-22. csütörtök-péntek XII. országos orgona verseny AMI igh., Révész László

2022. április 22. péntek A Hivatal kialakítja a vgéeredményt a tanulói adatlapok 
egyeztetése alapján a felvételről

igh.

2022. április 22-24. péntek-vasárnap Zrínyi Ilona matematikaverseny országos forduló igh., reál - testnevelés mk

2022. április 22-24. péntek-vasárnap XV. Országos Alba-Regia Kamarazene verseny Székesfehérvár igh., Feketéné Rodler Anett
2022. április 22-23. péntek -szombat AMI néptánc tanulmányi verseny döntő igh., néptánc mk.v.

2022. január - április 25-ig péntek a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata NETFIT igh.-ek, testnevelők

2022. április 25-29. hétfő - péntek fenntarthatósági témahét igh., reál mk.,
2022. április 26. kedd 17 óra a gimnázium búcsúhangversenye igh., of., ének- és zenetanárok DÍSZTEREM
2022. április folyamán AMI-s fúvós vizsga igh., AMI-s mk
2022. április 27. szerda Sportverseny az alsótagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai Szandra, Vajda Gréta
2022. április 27. szerda 14:15 óra a 12. évf. osztályozó értekezlete igh. of.-ök, középiskolai tanárok, művésztanárok, tánctanárok
2022. április 28. csütörtök 18 óra szakgimnáziumi búcsúhangverseny ig., igh., művésztanári és néptánc mk.-vezetők, of.-i mk., ének mk DÍSZTEREM



2022. április 29. péntek utolsó tanítási nap a középiskola 12. évfolyamán igh., of.-ök

2022. április 29. péntek 17 óra a középiskola ballagása, 1. osztályosok szalagot kötnek ig., igh., művésztanári és néptánc mk.-vezetők, of.-i mk, ének mk

2022. április 29. péntek Vizin Viktória magánének kurzusa igh., Szécsi Edit és Mudrák Mariann

2022. április 29. péntek a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak

igh.

2022. április folyamán Dolny Kubin Gordonkaverseny igh., Agócs Márta
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása igh., of.-i mk. 

2022. május 2-3-4 hétfő-kedd- szerda tantás nélküli munkanap mindenki
2022. május 2. hétfő 9 óra magyar nyelv és irodalom érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 3. kedd 9 óra matematika érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 4. szerda 9 óra történelem érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 4 - 17.  szerda-kedd KOMPETENCIA mérés - 8. évfolyamon ig., igh., 
2022. május 5. csütörtök 9 óra angol nyelv érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 6. péntek 9 óra német nyelv érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 9-22. hétfő- rendkívüli felvételi eljárás ig., igh., 
2022 május 9. hétfő 17:00 óra AMI anyáknapi koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2022. május 9. hétfő Csiribiri-bérlet III. igh., Szűcs Magdaléna DÍSZTEREM
2022. május 10. kedd 8 óra kémia érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 10. kedd 14 óra földrajz érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 10. kedd kamaravizsga - szakgimnázium igh,
2022. május 11. szerda 17:00 óra AMI Kovácsné Simon Márta tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. május 11. szerda 17:00 óra AMI Szabó-Földes Mónika tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. május 11. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2022. május 11. szerda 8 óra
ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció 
szakmai vizsgatárgyak érettségi ig., igh., középiskolai tanárok

2022. május 12. csütörtök 17:00 óra AMI Kovács Dávid tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. május 12. csütörtök 17:00 óra AMI Földiné Mészáros Orsolya tanszaki koncert SZ+KL igh., AMI mk. 034
2022. május 12. csütörtök 8 óra biológia érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 13. péntek 17:00 óra AMI Balog Előd tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. május 13. péntek 8 óra informatika érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 13. péntek 14 óra ének-zene érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 17. kedd 8 óra fizika érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 17. kedd 14 óra vizuális kultúra érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 17. kedd AMI Pulius Emese tanszaki koncert igh., 
2022. május  18-31.  szerda KOMPETENCIA mérés - 6. évfolyamon igh., 
2022. május 18. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh.,szg.mk. DÍSZTEREM
2022. május 18. szerda 8 óra francia nyelv érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 19. csütörtök 14:00 mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 19. csütörtök 16:00 szg.orgona tanszaki koncert igh.,szg.mk. DÍSZTEREM
2022. május 19-27. csütrötök-péntek AMI Hangszeres vizsgák beosztás szerint igh., AMI mk.
2022. május 20. péntek aszfaltrajzverseny igh., Patkós László
2022. május 23. - június 3. AMI néptánc évvégi vizsgák igh., néptánc mk.vez.
2022. május 23. hétfő 17:00 szg. vonós tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. május 24. kedd 17:00 szg.zongora tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM

2022. május folyamán országos mérés, általános iskolai idegen nyelvi mérés (6., 8. évf.) 
OH által meghatározott időpontban

igh-ek

MÁJUS



2022. május 25. szerda 17:00 szg.fuvola+szaxofon tanszaki koncert igh, szg.mk. DÍSZTEREM
2022. május 26. csütörtök 17:00 óra AMI ütőtanszaki koncert igh. DÍSZTEREM
2022. május 27. péntek AMI néptánc évvégi vizsgák ÉZI I. igh., néptánc mk.vez. DÍSZTEREM

2022. május 27. péntek a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata, NETFIT 
feltöltés

igh., és a testnevelők

2022. május 26-27. csütörtök- péntek papírgyűjtés igh., mk.vezetők

2022. május 27-28.péntek-szombat Kalmár László Matematikaverseny II.forduló igh., reál-testnevelés mk
2022. május 30. hétfő 17:00 szg. vonós tanszaki koncert igh., szg.mk. 216
2022. május 30. hétfő 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. május 30. hétfő Beliczai Gyula Nemzetközi Hegedű és Kamarazene verseny igh., Csákóné Törteli Anita
2022. május 30-31. hétfő-kedd AMI Hangszeres pótvizsgák beosztás szerint igh., AMI mk.
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása igh., of.-i mk. 



2022. június 1. szerda A felvételi jogorvoslati eljárás befejezése a Fenntartónál. ig, igh.
2022. június 1. szerda 17:00 szg. ütős tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. június 1-9. szerda-csütörtök Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák ig, igh.
2022. június 3. csütörtök AMI néptánc évvégi vizsgák ÉZI II. igh., néptánc mk.vez. DÍSZTEREM
2022. június 2. csütörtök szg. billentyűs+gitár vizsga igh., szg. mk.-vezető (zene) DÍSZTEREM
2022. június 2. csütörtök 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. június 3. péntek Alsós Gyermeknap igh., alsós mk, Rimóczi Renáta, Mézes Éva
2022. június 3. péntek A nemzeti összetartozás napja - középiskola ig.h, humán mk., igh., Miskolczy István, 034
2022. június 3. péntek utolsó tanítási nap az AMI-ban zenei ig.h.
2022. június 6. hétfő Pünkösd ünnepnap mindenki
2022. június 7. kedd szg. Fúvós+ütős vizsga igh., szg. mk.-vezető (zene) DÍSZTEREM
2022. június 8. szerda szg. záróvizsga igh., szg. mk.-vezető (zene) DÍSZTEREM
2022. június 8-9. csütörtök-péntek szg. 9-11. évf. néptánc vizsga szg. mk.-vezető (néptánc)
2022. június 9. csütörtök szg. vonós és magánének vizsga igh., szg. mk.-vezető (zene) DÍSZTEREM
2022. június 10. péntek 14:15 osztályozó értekezlet a középiskolában ig., igh., szaktanárok, of.-ök, szakgimnáziumi és néptánc mk.-
2022. június 10. péntek az idegennyelvi kompetencia eredményeinek megküldése és igh.-ek
2022. június 10. péntek drámanap igh., humán mk., of.-mk., diákönkormányzat
2022. június 11. szombat 19 óra Alapítványi bál igh.,Takács Henrietta
2022. június 12. vasárnap 18 óra Évadzáró koncert (alapítványi támogatás) igh., Durányik László
2022. június 13. hétfő 17:00 óra AMI évzáró koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2022. június 13. hétfő 13:00 alsós osztályozó értekezlet igh., tanítók
2022. június 13 - 24. hétfő-péntek Középszintű szóbeli vizsgák ig., igh,
2022. június 13-15. hétfő-kedd-szerda szakgimnázium érettségi vizsgák I. vb. ig., középiskolai igh., érettségiztető és helyettesítő tanárok
2022. június 14. kedd 14:15 osztályozó értekezlet a felsőben ig., igh-ek., tanárok
2022. június 15. szerda utolsó tanítási nap mindenki
2022. június 15. szerda 17 óra 8-os ballagás és búcsúhangverseny ig., igh., of.-ök, ének- és zenetanárok DÍSZTEREM
2022. június 15.-16. szerda-csütörtök előrehozott  érettségi vizsga II.vb. ig., középiskolai igh., érettségiztető és helyettesítő tanárok
2022. június 16. -18. csütörtök - szombat szóbeli érettségi a gimnáziumban III.vb. ig., középiskolai igh., érettségiztető és helyettesítő tanárok
2022. június 17. péntek a mk.-vezetők és az igh.-k megküldik az igazgatónak az éves igh., mk.-vezetők, igh.-k
2022. június 17-19. péntek-vasárnap IX. Szeged IGF Nemzetközi Gitárverseny-külső helyszín igh., Bozsóki  Gergely
2022. június 17-19. péntek-vasárnap XXIII. Szegedi Nemzetközi Gitár Fesztivál igh., Bozsóki Gergely
2022. június 20 - 24. hétfő-péntek Összefüggő szakmai gyakorlat néptánc szg. igh., néptánc mk.vez.
2022. június 20. - 24. hétfő - péntek Csiribiri és Miraculum tábor / pályázat igh, Szűcs Magdaléna, Durányik László

2022. június 20. 17 óra hétfő tanévzáró ünnepség a középiskolában és az általános iskolában ig

2022. június 22. szerda beiratkozás a középiskola 9. évfolyamára igh., of.-ök, titkárság
2022. június 27. - július 1. hétfő-péntek AMI zenetábor "Természet és zene alkotótábor" - pályázat ig.,igh., és AMI mk
2022. június 30. csütörtök tantestületi záró értekezlet ig.
2022. június 30. csütörtök lemorzsolódással  veszélyeztetett tanulók vizsgálata igh-ek
2022. július 4-7. hétfő-csütörtök emelt szintű érettségire való felkszítés informatikából igh., Matócsiné Csabai Krisztina

2022. július 6. szerda
A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvének, valamint a 
beszámolónak és a kért adatok megküldése a Fenntartónak ig.

2022. augusztus 10-14.  szerda-vasárnap Kecskemét főterén I. Nemzetközi Kórusfesztivál ig., igh., ének mk.
2022. augusztus 10. szerda Megnyitó ünnepség I. Nemzetközi Kórusfesztivál ig.

JÚNIUS



2022. augusztus 13. szombat Gálahangverseny ig.

Kecskemét, 2021. augusztus 31. Balogné Papp Boglárka

intézményvezető


