
Az AKG általános programja, összevont naptár 
(Programok, melyek a tanulókat, tanárokat érintik a 2017/2018-as tanévben) 

 
2017. 

augusztus 21 - 25. 9ny-es nyitó témahét (I.) 
augusztus 23. Tantestületi nyitás 
augusztus 24-25. Javítóvizsgák 
augusztus 25 - 29. 7.-es nyitó témahét (I.) 
augusztus 26 - 30. 10/5-ös nyitó témahét (I.) 
augusztus 27 - 31. 9.-es, 9/5-ös témahét (I.) 
augusztus 28. – szeptember 01. 8.-os, 11ny-es, 11.-es, 12.-es, 11/5-ös, 12/5-ös témahét (I.) 
augusztus 29. – szeptember 02. 10.-es témahét (I.) 
szeptember 04. (hétfő) Az első iskolai tanítási órák 
szeptember 04. (hétfő) Őszi érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje (egyénileg) 
szeptember 15. (péntek) Jelentkezés a tanulmányi versenyekre 
október 10. (kedd) Osztályozó vizsgák 
október 16 - 27. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 
október 23. (hétfő) Nemzeti ünnep 
október 28. - november 05. Őszi szünet 
november 06. (hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap 
november 9 - 13. Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 
november 20 - 24. Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák 
november 18. (szombat) Szalagavató (tervezett) 
december 09. (szombat)  Mikulás, adventi vásár, nyílt nap 
december 11 - 15. Témahét (II.) 
december 18. (hétfő)  AKG karácsony 
december 19. - január 02. Téli szünet 
2018. 

január 03. (szerda) Téli szünet utáni első tanítási nap 
január 20. (szombat) Központi írásbeli felvételi vizsgák (7. és 9. évf.-ra), kezdés: 10.00 
január 24. (szerda) Érettségi vizsgára történő előjelentkezés határideje (patrónusnál) 
január 25. (csütörtök) Pótló írásbeli felvételi vizsgák (7. és 9. évf.-ra), kezdés: 14:00 
január 26. (péntek) Első félév utolsó tanítási napja 
január 29. (hétfő) Második félév első tanítási napja 
február 01. (csütörtök) AKG-szülinap 
február 03 - 11. Síszünet 
február 12. (hétfő) Síszünet utáni első tanítási nap 
február 12. (hétfő) Érettségi vizsgára történő jelentkezés változtatásának határideje 
február 14. (szerda) Értékelőosztás (leadás: febr. 12.) 
február - március Felvételi (külön program szerint) 
március 10. (szombat) Munkanap (pénteki munkarend, márc. 16. helyett) 
március 14. (szerda) Március 15-i megemlékezés 
március 15. (csütörtök) Nemzeti ünnep 
március 26 - 28. Témahét (III.) 
március 29. – április 03. Tavaszi szünet 
április 04. (szerda) Tavaszi szünet utáni első munkanap 
április 17. (kedd) Osztályozó vizsgák 
április 21. (szombat) Munkanap (hétfői munkarend, ápr. 30. helyett) 
április folyamán Tanárértékelés 
május 01. (kedd) A munka ünnepe 
május 04. (péntek) 12. és 12/5. évf. utolsó iskolai nap 
május 05. (szombat) Ballagás 
május 06 - 10. 7-es évfolyam témahét (IV.) 
május 07 - 11. Témahét (IV.) és 11ny. évf. projektbemutató 
május 07 - 28. Írásbeli érettségi vizsgák (közép- és emelt szint) 
május 08 - 12. 8-os évfolyam témahét (IV.) 
május 21. Pünkösd hétfő 
május 23. (szerda) Országos kompetenciamérés (8. és 10. évf.) 
június 04. (hétfő) 7-11. évf. utolsó iskolai tanítási órák 
június 05 - 08. Projekthét 
június 07 - 14. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 
június 08. (péntek) Vizsgahúzás 
június 11 - 13. 7-11. évf. vizsga konzultációk 
június 14 - 15. 7-11. évf. vizsgák 
június 18. (hétfő) Évzárás, bizonyítványosztás 
június 19 - 23. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 
június 25 - 27. Tanévzáró tantestületi tábor 
június 28. - augusztus 20. Iskolai nyári táborok 
 


