
Programok a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban - 2019/2020 tanév 

 

További információk az iskola honlapján: www.szig.hu 

 

 Iskolai programok Tanítási időn kívüli programok Szülői programok Egyéb programok 
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szept. 2. 8:15 Veni Sancte, évnyitó, első tanítási 

nap 

szept. 2. 17:00 központi Veni Sancte 9. a, b, c, d 

szept. 19-21. gólyatábor  

szept. 25. Szeretetszolgálat nyitóalkalom 7-8. óra (9. évf.) 

szept. 30-okt. 4-ig Erdei iskola (6. évf.) 

 

szept. 9-11. ebédbefizetés utalással 

szept. 11. 14:00-16:00 egyenruha-rendelés  

szept. 11. 18 óra: iskolai SZMK-értekezlet 

szept. 12-20. szülői értekezletek  

szept. 16-17. készpénzes ebédbefizetés  

szept. 10. mindennapos testnevelés-ig. (11. évf.) 

szept. 11. mindennapos testnevelés-ig.  (9-10. évf.) 

szept. 12. mindennapos testnevelés-ig. (8. évf.) 

szept. 16. mindennapos testnevelés-ig. (7. évf.) 

szept. 20. OKTV jelentkezési határidő 

szept. 26. mesemondó verseny (5-6. évf.) 

szept. 27. A mese napja 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

okt. 6. Aradi vértanúk emléknapja 

okt. 17. tanítási nap rövidített órákkal 

okt. 22. megemlékezés az 1956-os forradalomról 

okt. 23. szünet 

okt. 28-november 1. őszi szünet 

okt. 4-5. madárgyűrűző tábor Dinnyésen (7. évf.) 

okt. 11. Sportolók vacsorája, éjszakai sport 

 

okt. 7-9. ebédbefizetés utalással 

okt. 14. felvételi tájékoztató (18 óra)  

             díszterem 

okt. 14-15. készpénzes ebédbefizetés 

okt. 16. 14:00-16:00-ig egyenruhabörze 

 

okt. 1. A zene világnapja 

okt. 7. 7. óra Mansfeld-verseny (írásbeli forduló)      

okt. 11. 14:30, Bolyai Matematika Csapatverseny  

          (algimnázium)  

okt. 17. 1-2. óra Mansfeld-verseny döntő  
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 nov. 4. első tanítási nap 

nov. 8. Szent Imre-nap (8.15 Szentmise) 
 

nov. 8. Szent Imre-bál 

nov. 21. 18.00 Szalagszentelő szentmise, 11. b műsora 

nov. 23. Szalagavató bál  

nov.29. adventi kirándulás Bécsbe (algimnazistáknak) 

nov. 11-13. ebédbefizetés utalással 

nov. 13. 14:00-16:00 egyenruhabörze  

nov. 14. 19:00 szülői fogadóórák  

nov. 18-19. készpénzes ebédbefizetés  

 

nov. 15. cserkészcsapatest 

nov. 26. Varga Tamás matematikaverseny 

nov. 26. mindennapos testnevelés-ig. leadása (12. évf.) 

nov. 27. DSD írásbeli nyelvvizsga 
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dec. 2. 8:00-12:00 tanulói lelki nap 

dec. 3. adventi gyertyagyújtás (12. a) 

dec. 7. áthelyezett munkanap (dec. 24.) 
dec. 9. adventi gyertyagyújtás (12. b) 

dec. 14. áthelyezett munkanap (dec. 27.) 
dec. 16. adventi gyertyagyújtás (12. d) 

dec. 18. 14:00-16:00 gyónási alkalom  

dec. 20. karácsonyi koncert 

dec. 23- jan. 3. téli szünet 

dec. 4. adventi bütykölde 

dec. 11. adventi bütykölde 

dec. 13. adventi kirándulás Bécsbe (főgimnazistáknak)  

dec. 20. osztálykarácsonyok 

            

dec. 9-11. ebédbefizetés utalással 

dec. 16-17. készpénzes ebédbefizetés 

 

dec. 6. beiskolázás: írásbeli felvételi vizsgára     

                                 való jelentkezés határideje 

dec. 7. Diákakadémia projektnap – „örökségünk” 

dec. 14. Egészségnap 
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jan. 6. első tanítási nap 

január 6. 4. óra vízkereszt szentmise 

jan. 17. 3-5. óra továbbtanulási nap (10-12. évf.)  

jan. 24. az első félév utolsó tanítási napja 

jan. 27-29. síszünet 
jan. 31. félévi értesítők kiosztása 

 

 

 

 

jan. 9. továbbtanulási tájékoztató szülőknek 

(10-12. évf.) 18 óra 

jan. 13-15. ebédbefizetés utalással 

jan. 20-21. készpénzes ebédbefizetés 

 

jan. 10. 14:30  Bolyai matematikaverseny  

                        (főgimnázium) 

jan. 18. 10:00 központi írásbeli vizsga 8 és 4  

                       évfolyamos képzésre 

jan. 20. 7. óra német szólásverseny 

jan. 22. Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny  

jan. 23. 14:00 beiskolázás: pótló központi írásbeli  

                       vizsga 

jan. 31. beiskolázás: a központi írásbeli felvételi 

megtekintése 
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 febr. 4-5. osztályozóvizsgák 

febr. 6. tanítási nap rövidített órákkal 

febr. 14. érettségi jelentkezési határidő 

febr. 21. Farsang 

febr. 25. A kommunizmus áldozatainak 

emléknapja 

febr. 10. 7-8. óra Szeretetszolgálat félévi  

                      munkájának értékelése (9. évf.) 

febr. 29. Kamasztréning (10. évf.) 

febr. 8. Alapítványi jótékonysági bál 

febr. 10-14. szülői értekezletek 

febr. 10-12. ebédbefizetés utalással 

febr. 17-18. készpénzes ebédbefizetés 

febr. 20. 18:00 SZMK-értekezlet  

 

febr. 3-6. . mindennapos testnevelés-ig, (3-án 7. évf,  

4-én 11-12.-évf., 5-én 9-10. évf., 6-án 8. évf.) 

febr. 5-6. beiskolázás: a központi írásbeli vizsga 

értékelőlapjának átvétele  

febr. 15. Országos Cserkészbál 

febr. 18. 1. óra történelem évfolyamdolgozat (8. évf.) 

febr. 19. beiskolázás: jelentkezési lapok leadása 

febr. 21. 14:00 Zrínyi matematikaverseny 

febr. 24-márc. 13. beiskolázás: felvételi szóbeli   

                             meghallgatás 

febr. 29. cserkészcentenárium 
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márc. 6-9. igazgatói szünet 
márc. 13. 6-7-8. óra ünnepi megemlékezés az  

                           1848-as forradalomról, 

                           rövidített órák  

márc. 2-6. „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói  

                      témahét 
márc. 18. Megálló fesztivál (főgimnázium) 

márc. 23-27. digitális témahét 

márc. 26. Országos Rajeczky Népdal- és Gregorián 

Verseny 

 

márc. 4. 14:00-16:00 egyenruhabörze  

márc. 9-11. ebédbefizetés utalással 

márc. 16-17. készpénzes ebédbefizetés 

márc. 26. 17:00-19:00 szülői fogadóórák  

márc. 9. pótfelvételi 

márc. 17. 1. óra történelem évfolyamdolgozat (10. évf.)  

márc. 23. 1. óra matematika évfolyamdolgozat  

                (10. évf.) 

márc. 27. Paks (11-12. évf. fakt.) 
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ápr. 2. 14:00-16:00 gyónási alkalom 

ápr. 6. Tanulói lelki nap 

ápr. 7-14. Tavaszi szünet  
ápr. 15. első tanítási nap 

ápr. 16. tanítási nap (rövidített órák 14:30) 

ápr. 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 

ápr. 21-22. osztályozóvizsgák 

ápr. 30. ballagás 

 

ápr. 20-24. fenntarthatósági témahét 

ápr. 29. 18:00 ballagók szentmiséje 

ápr. 14-16. ebédbefizetés utalással 

ápr. 20-21. készpénzes ebédbefizetés 

 

ápr. 1. 0-3. óra matematika próbaérettségi (12. évf.)  

ápr. 3. Arany János-szavalóverseny 

ápr. 21. 5-7. óra történelem próbaérettségi (12. évf.)  

ápr. 23. 1. óra nyelvtan évfolyamdolgozat (8. évf.)  

ápr. 23. beiskolázás: a végleges felvételi lista 
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máj. 1. szünet 
máj. 4-6. írásbeli érettségik 

május 4. kirándulás Zircre (6. évf.) 

máj. 4-5. tanulmányi kirándulás  

máj. 6. délutáni tanítás (ebéd lesz) 

máj. 20. OKÉV idegen nyelvi mérés  

máj. 27. OKÉV kompetenciamérés (6.,8., 10. évf.) 

 

máj. 6. Diákakadémia-döntő  

máj. 23. 16:00 bérmálkozás 

 

máj. 11-13. ebédbefizetés utalással 

máj. 18-19. készpénzes ebédbefizetés 

máj. 27. 14:00-16:00 egyenruha-rendelés 

 

máj. 11. fizika évfolyamdolgozat (11. évf.) 

máj. 12. bejövő osztályok nyelvi szintfelmérője 

máj. 13. 1. óra matematika évfolyamdolgozat (8. évf.) 

máj. 13. biológia fakt. terepgyakorlat (Ócsa, 11. évf.) 

máj. 15. cserkész fogadalomtétel 

máj. 28. 3. óra fizika évfolyamdolgozat (8. évf.)  
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jún. 1. pünkösdhétfő (szünet)  
jún. 4. Trianon-emléknap - Nemzeti összetartozás  

           napja  ( 8-11. évf. 6-7. óra) 

jún. 15. utolsó tanítási nap (sportnap) 

jún. 16-25. szóbeli érettségi 

jún. 19. 8:15 Te Deum és bizonyítványosztás 

 

jún. 8. Szeretetszolgálat év végi értékelése  

 

jún. 23. 8:00-12:00 és 14:00-16:00-ig  

              új osztályok beiratkozása,  

              egyenruhabörze  

              

júl 2-5. cserkész előtábor 

júl 6-15. cserkésztábor 

 

 


