
                                                                     
A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2022/23) 

I. Rendeletben (22/2022.(VII. 29. BM rendelete) meghatározott és 
hozzá kapcsolódó időpontok 

(az alábbi időpontok a későbbiekben változhatnak) 

Első tanítási nap:      2022. szeptember 01. (csütörtök) 

Utolsó tanítási nap:      2023. június 15. (csütörtök) 

 Osztályozó értekezlet:      2023. június 14. (szerda) 

Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon:   2023. május 04. (csütörtök)  

 A végzős osztályok búcsúja az iskolától:   2023. május 02-03. (kedd-szerda) 

 Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamok számára: 2023. május 04. (csütörtök) 

 A végzős osztályok szerenádja: 2023. május 04. (csütörtök) 

 Bolondballagás:      2023. május 05. (péntek) 

Az első félév befejezése:     2023. január 20. (péntek) 

 Osztályozó értekezlet:      2023. január 20. (péntek) 

 Értesítés a Krétában az első félévi eredményekről: 2023. január 27. (péntek) 

A félévzáró nevelőtestületi értekezlet időpontja:  2023. január 30. (hétfő délután)  

 

Őszi szünet:        
Utolsó tanítási nap:     2022. október 28. (péntek) 
Első tanítási nap:     2022. november 07. (hétfő) 

 

Téli szünet:        

Utolsó tanítási nap:     2022. december 21. (szerda) 

 Első tanítási nap:     2023. január 03. (kedd) 

 

Tavaszi szünet:       

Utolsó tanítási nap:     2023. április 05. (szerda) 

Első tanítási nap:     2023. április 12. (szerda) 

 

Áthelyezett munkanap: 

2022. október 31. helyett október 15. szombat 

 

Nevelési értekezletek: 

 Őszi nevelési értekezlet:     2022. október 24. (hétfő 15:00 órától)  

 Tavaszi nevelési értekezlet:    2023. március 27. (hétfő 15:00 órától) 

 

Fogadóórák: 

 Őszi:       2022. november 07. (hétfő:16.00-18.00)  

 Tavaszi:       2023. február 13. (hétfő:16.00-18.00) 

 

Ellenőrzések: - 

 

A tanítási napok száma 180. Ezenfelül a tantestület 7 nappal szabadon rendelkezik: négyet az írásbeli 

érettségi vizsgákra, egyet diáknap megrendezésére jelöl ki, egyet kizárólag pályaorientációs célra, 

egyet pedig tantestületi kirándulásra fordít.  

 

 

 

 

 
 



 
II. Iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények 

 
 

Tanévnyitó ünnepély 

2022. szeptember 01. (csütörtök)  

Rendezők: 10.B és 9.A osztályok -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rigó András és Pernyész Anita osztályfőnökök 

 

OKTV – jelentkezések leadása 
2022. szeptember 16. 

Felelős: szaktanárok, Forgó Katalin 

intézményvezető-helyettes 

Szántai József Emlékverseny 

2022. szeptember 30. (péntek) 

Felelős: testnevelés munkaközösség 

Zenei világnap 

2022. október 03. (hétfő) 

Felelős: Deméné Ilonka Gabriella szaktanár 

 

Beiskolázási tájékoztató 
2022. október 03. (hétfő) 16:30-től a nyolc évfolyamos 

szülők részére; 18:00-tól a négy, öt évfolyamos szülők 

részére a Déryné Rendezvényház Nagytermében 

Felelős: igazgatóság, Szabó András osztályfőnök 

és a 6.N osztály 

Aradi vértanúk emléknapja 

2022. október 06. (csütörtök) 

Felelős: történelem-földrajz munkaközösség 

 

Nyílt nap 
2022. október 19. (szerda) 

Felelős: igazgatóság 

Október 23-ai ünnepség 

2022. október 21. (péntek)  

Jelentkező: pályázat alapján 

Felelős: intézményvezető 

Szalagavató és Tablóbál  

2022. november 25-26. 

Felelősök: a 11-12. évfolyamos szülők, illetve a 11. 

évfolyam és osztályfőnökeik 

Pályaorientációs nap  

2022. december 21. (szerda) 

Felelős: Tajtiné Orosz Judit, Nagyné Kontra 

Nóra, Némediné Béres Judit 

V. Turi István Emlékverseny 
2022. november 17. (csütörtök) 

Felelős: biológia-kémia munkaközösség 

 

A magyar kultúra napja 

2023. január 20. (péntek)  

Felelős: magyar nyelv és irodalom 

munkaközösség 

Központi írásbeli felvételi vizsga a 8 évfolyamos 

gimnáziumba és a 9. évfolyamra: 

2023. január 21. (szombat) 10.00 

(Pótló felvételi vizsga: 2023. január 31. (csütörtök) 

14.00) 

Felelős: igazgatóság 

 

Kommunista diktatúrák áldozatainak 

emléknapja 
2023. február 24. (péntek) 

Felelős: történelem-földrajz munkaközösség  

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozási témahét 
 2023. március 06-10. 

Felelős: Csillik Zoltán, Péter-Agócs Adrienn 

Március 15-ei ünnepség 

2023. március 14. (kedd) 

Jelentkező: pályázat alapján 

Felelős: intézményvezető 

Holló-verseny 
2023. március  

Felelős: Nagy Tibor munkaközösség-vezető és a 

fizika munkaközösség a POK-kal közösen 

Nevelőtestületi kirándulás egy- vagy kétnapos 

(Sima) 
   2023. április  

Felelős: igazgatóság 

Holokauszt áldozatainak emléknapja 
2023. április 14. (péntek) 

Felelős: történelem-földrajz munkaközösség 

 

„A fizika mindenkié” 
  2023. május 

Felelős: fizika munkaközösség 

Ballagás 

2023. május 07. (szombat, 10:00) 

Felelős: a 11. évfolyam és osztályfőnökeik 



Országos mérések: bemeneti és kimeneti - 

szövegértési, matematikai; természettudományi; 

idegen nyelvi, egy tanuló két mérési napon 

érintett??(digitális mérőeszközök alkalmazásával 

történik) 

Bemeneti mérések: 

 10. évfolyam: 2022. szeptember26-

október 27. 

 8. évfolyam: 2022. október 10-21. 

 6. évfolyam: 2022. október 24-november 

11. 

 5. évfolyam: 2022. november14-30. 

Kimeneti mérések:2023. március 06- június 09. 

(később határozza meg a szakaszokat az OH) 

(Bővül a mérés a 7., 9. és 11. 

évfolyammal.) 

 

 6. évfolyam: 2023. május 18-31. 

 8. évfolyam: 2023. május 4-17. 

 10. évfolyam: 2023. április 20. – május 03. 

 

Az adatszolgáltatás határideje 2022. 

november 30.  

 

(Kirándulást ezen időpontokban ne szervezzenek az 

osztályfőnökök!) 

 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének 

mérése (2023. január 09-május 12.) - a felmérés 

eredményeit 2023. június 15-ig kell feltölteni 

elektronikusan. 

Felelős: igazgatóhelyettesek, Fekete Judit 

telephelyi koordinátor, az angol nyelvi 

munkaközösség, Nagy Zoltán  

 

 

Felelős: igazgatóhelyettesek, Fekete Judit 

telephelyi koordinátor, Nagy Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős: testnevelő tanárok  

 Természettudományi Diákszimpózium 
2023. május 20-21. 

Felelős: biológia-kémia munkaközösség 

Trianon emléknapja 
   2023. június 02. (péntek) 

Felelős: történelem-földrajz munkaközösség 

 

V. Diákfilm Fesztivál 

2023. június   

Felelős: Nagy Tamás, Szűcs Andrea szaktanárok 

„Fordított nap” – DÖSZI-NAP 
   2023. június 14-15. 

Felelős: DÖSZI, Nagy Sándor 

diákönkormányzatot segítő pedagógus 

Beiratkozás a 2023/2024-es tanévre 

2023. június 21-23.  

Felelősök: leendő osztályfőnökök 

Tanévzáró ünnepély 
2023. június 24. (szombat 09:00) 

Rendezők: 9. N, C 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A Lehel Vezér Gimnáziumban szervezett vizsgák 

 

8 évfolyamos belső vizsgák 

osztály tantárgy időpont vizsgáztatók 

6.N angol nyelv   

7.N magyar   

8.N matematika    

8.N történelem   

9.N anol nyelv   

10.N magyar   

10.N matematika   

11.N történelem   

Specialitásokhoz kötött belső vizsgák 

osztály tantárgy időpont vizsgáztatók 

9.Ny angol nyelv   

10.A német nyelv   

9.B társtud./biol.-kémia   

10.B társtud./biol.-kémia   

 

A 2022. évi október-novemberi érettségi vizsgák 

 

Írásbelik: 2022. október 17-27. 

Szóbelik: 

 emelt szint: 2022. november 10-14. 

 középszint: 2022. november 21-25. 

 

A 2023. évi május-júniusi érettségi vizsgák 

 

Emelt szintű és középszintű érettségi vizsga    Időpont 

magyar nyelv és irodalom      május 8. (8.00) 
matematika        május 9. (8.00) 
történelem          május 10. (8.00) 
angol nyelv         május 11. (8.00) 
német nyelv        május 12. (8.00) 
informatika, digit. kult. középszint     május 15. (8:00) 
informatika, digit. kults. emelt szint     május 22. (8:00) 
biológia         május 16. (8.00) 
kémia         május 18. (8.00) 
földrajz         május 18. (14.00) 
ének-zene         május 15. (14.00) 
fizika         május 23. (8.00) 
vizuális kultúra        május 23. (14.00) 
 
 
emelt szintű szóbeli vizsgák      június 7-14. 
középszintű szóbeli vizsgák      június 19-30. 

 


