
A Horváth Mihály 

Gimnázium  helyi rendje a 

2020/2021-es tanévre  
  

SZORGALMI IDŐ   

  

Az első tanítási nap:  2020. szeptember 1. (kedd)   

Az utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd)   

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap:  2021. április 30. (péntek)  

  

A tanítási napok száma: százhetvenkilenc nap   

  

Első félév vége: 2021. január 22. (péntek)  

A gimnázium 2021. január 29-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről.   

  

Tanítási szünetek  -  őszi szünet: 2020. október 26-tól november 1-ig  

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni 

első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).  

- téli szünet: 2020. december 21-tól 2020. január 3-ig  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2020. január 4. (hétfő).  

- tavaszi szünet: 2021. április 1-tól április 7-ig  

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).  
     

-  

Munkanap átrendezések:  

Szombati 

munkanapok  
Milyen  napot  
dolgozunk le  

Iskolánkban ez a 

munkanap az 

alábbiak szerint 

kerül ledolgozásra  

A ledolgozott 

napon végzett 

munka / esemény  

Milyen órarend 
szerint, hány  
tanítási óra  

2020. dec. 12. 2020. dec. 24, 
csütörtök 

2020. dec. 5. 
szombat 

Szalagavató  4 osztfői óra  

2020. október 10. ---   fogadóóra   

2021. április 24. ---    fogadóóra   

  

Tanítás nélküli munkanapok      

1 nap  tanítás nélküli munkanap  2020. október 20 (K) HM-nap  
1 nap  pályaorientációs nap  2020. december 10. (Cs)  

3 nap  írásbeli érettségi napjai  2021. május 3.-5. (hétfő, kedd, szerda)   
1 nap  diák-önkormányzati nap  2021. június 15. (K)  
  

1 nap  félévi szünet  
  
Országos mérés, értékelés   
  
olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek   

2021. január 29. (P) 

fejlődésének vizsgálata a nyolcadik és tizedik évfolyamon  2021. május 26-án (szerdán)  
idegen nyelvi mérés 8. évfolyamon   2021. május 19-én (szerdán)  
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a tanulók fizikai állapotának, edzettségének vizsgálata  2021. január 11. és 2020. április 23.  

között kell megszervezni. A mérés eredményeit 2021. május 28-ig kell feltölteni a NETFIT® 

rendszerbe.  

  

  

Témahetek   

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1-5. között,  

b) Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,  

c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23. között.  

  

  

Érettségi vizsgák (részletezve a www.oktatas.hu oldalon)  

  

A 2020. évi október-novemberi időszak (A HMG-ben lesz!):  

A vizsgára jelentkezés határideje  2020. szeptember 7.   
Október-novemberi vizsgaidőszak A 

2021. évi május-júniusi időszak:  
október 16-tól november 27-ig   

A vizsgára jelentkezés határideje  2021. február 15.  
Május-júniusi vizsgaidőszak  2021. május 3-tól június 25-ig  
    
  

Felvételik 8. osztályosok részére (kell a mellékletből a középfokú felvételi eljárás)  

  

  

Központi közös írásbeli  2021. január 23. szombat (pótnap: 28.)  
Jelentkezés a közös írásbelire  

Szóbeli felvételi vizsgák 
2020. december 4-ig  

 
Irodalmi–drámai-média alkalmassági  2021. február 26-27.  
Sportosztály (gyakorlati alkalmassági)  
  
Alapvizsga   
  
Hatévfolyamos képzés  

2021. február 26-27.  

8.g  1.) idegen nyelv (szóbeli: . oszt. tananyag)   2020. május vége  
  2.) matematika (csak írásbeli)   
    
  
ISKOLAI RENDEZVÉNYEK  

2020. május eleje  

 Tanévnyitó    2020. szeptember 1. 7.45 óra  

Fecskeavató (7.G)  2020. szeptember ... (K)  
 Gólyaavató    2020. október ? (?)  
 Nyílt nap    2020. november . (?)  
 Szalagavató    2020. december 5 (SZ)  

Ballagás  2021. április 30. (P)  
Tanévzáró  2021. június ?. ()  
Beiratkozás  

  
2021. június ?. ()  

AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, MEGEMLÉKEZÉSEK   

  

160 év rendezvényei   

160 km kerékpáron, futva, úszva __________________   
Városi „tekergés”  _____________________________ 2020. április ? 



Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2020/2021-es tanévre  3  

. A 23. Horváth Mihály Emlékverseny általános iskolás és középiskolás 

kategóriában _______ 2020. szeptember-október jelentkezési határidő: szept. ?. 

(P)  

Biológia, fizika, földrajz foglalkozások _____________ 2020. november ?  

Látványos Kémiai Kísérletek” előadás _____________ 2020. november  

Skabá Fesztivál _________________________ 2020. szeptember 25-26. (P-Sz)  

Paksi Atomerőmű látogatása (11. évfolyam) _________ ?  
Aradi vértanúk  2020. október 7. (Cs)  
Horváth Mihály Emléknap  2020. október 20. (K)  
1956-os megemlékezés  2020. október 22. (Cs)  
Mikulás műsorok (9. d)  2020. december 3-4. (Cs-P)  
Teadélután (drámais karácsony)  2020. december 17. (Cs)  
Karácsonyi műsor  2020. december 18. 

(P)  
Antonjuk Alexandr Kosárlabda Emlékverseny  2021. január-február  
HMG vízilabda kupa  2021. január ?  
Iskolai sítáborok  2021. január 24 –  
  
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak   

 

emléknapja, Brusznyai Árpád emléktábla koszorúzása  2021. február 25.   
Március 15. műsor (iskolai rendezvény)  2021. március 12.  
Drámais GÁLA műsor   2021. április 24.  
Börtönlátogatás (11-12. évfolyam)  2021. március-április  
A holocaust áldozatainak emléknapja   2021. április 15. (Cs)  
Nemzeti Összetartozás Napja  2021. június 4.   
Véradás az iskolában  ősszel és tavasszal  
  

  

HMG verseny általános iskolásoknak A 

versenyek minden napon 15 órakor kezdődnek.  

  ünnepélyes eredményhirdetés az általános iskolásoknak: 2020. október ? ().  

  

  

  

  

DRÁMAIS MUSTRÁK  

  

9. d    2021. március 2. (K)  
10. d   2021. március 3. (Sz)  
11. d   2021. március 4. (Cs)  
táncmustra  

  
 2021. április 15.  (Cs)  

GYAKORLATI MUSTRAVIZSGA  
  

   

10/d, 11/d   2020. november 10. (K)  

  
  
MÉDIÁS MUSTRAGÁLA  

    

   
   2021. április 27. (K)  

      
DRÁMATÁBOR   2021. június 7-15. 
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ERDEI ISKOLA  
    

  9. b  osztály  
  
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK  
    

  2021. május … 

  2020. szeptember 8.    17 órától 7.G, 9/A,B,D osztályok részére  

    (általános igazgatói tájékoztatás, a tanárok bemutatkozása, majd szülői 

értekezlet)   
     
  2020. október 10. (szombat) 10.30–11.00-ig valamennyi osztály részére szülői értekezlet (kivéve: 7.G, 

9/A,B,C,D)  
      10.30–12.00-ig fogadóóra mindenkinek  
  2020. december 8.  17 órától  fogadóóra mindenkinek  
  2021. február 9.   17 órától  nem drámais osztályok részére szülői értekezlet   
      17.30-tól  fogadóóra minden osztály részére  

2021. április 24. (szombat)  3 megtartott óra, majd   
    10.30–11.30-ig drámais osztályok részére szülői értekezlet  

    11.00–12.30-ig fogadóóra mindenkinek  

  

DIÁKKÖZGYŰLÉS    
  
NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK  

2020. …………   

  2020. február 2.  

  
   
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK  

  

2021. június 25.  

Németországi diákcsere (jönnek) ?  
Finnországi diákcsere ?  
Határtalanul program  ?   
Rákóczi Szövetség pályázatai ? egész tanév során  
  

TELC nyelvvizsgák:  

2020. október 17. 

2020. november 21.  

  

VERSENYEK, FESZTIVÁLOK (a mellékletekben)  

  

Szentes, 2020. augusztus 31.  

  

  

  

Tóth Tamás József igazgató  


