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Tanítási év
Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd)
Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd)
Befejező évfolyamon az utolsó tanítási nap: 2021. április 30. (péntek)
Tanítási év első féléve: 2020. január 22-ig tart. Az iskolák 2020. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú
tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
(A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya,
ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik
az elmaradt tananyag 2021/2022. tanítási évben történő feldolgozásáról.)
A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat,
kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban
meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a
naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.
(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi
értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának
vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell
küldeni a fenntartónak.
A szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel (4 nap
2020.12.15-2020.12.18-ig, kettő nap 2021.06.13-2021.06.14., valamint 2021.06.15-én tanévzáró
ünnepség), amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének
kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni (nevelőtestület ajánlásával, 2021.03.31,
Szűcs Péter), egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Szünetek
Az őszi szünet: Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
A téli szünet: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet: A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
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Ünnepnapok:
 2020. október 23. (péntek) – nemzeti ünnep – hosszú hétvége
 2020. november 01. (vasárnap) – mindenszentek
 2021. március 15 (hétfő) – nemzeti ünnep – hosszú hétvége
 2021. április 02. (péntek) – nagypéntek –
 2021. április 05. (hétfő) – húsvét –
 2021. május 1. (szombat) – munka ünnepe –
 2021. május 23. (vasárnap) – pünkösd – hosszú hétvége

Hétvégi munkanapok:
2020.12.12. október 23-át

A szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az
oktatásért felelős miniszter 2020. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal
honlapján.

Értekezletek
Alakuló, tanévnyitó értekezlet: 2020. augusztus 24. (hétfő) 10:00. Farkasvermi utca 40.
Félévi tantestületi értekezlet: 2021. január 11. (hétfő), 14:00. Farkasvermi utca 40.
Végzős évfolyamok osztályozó értekezlete: 2020. április 16. (péntek) 14:00. Farkasvermi utca 40.
Tanév végi osztályozó értekezlet: 2021. június 02. (szerda) 10:00. Farkasvermi utca 40.
(Szükség esetén rendkívüli értekezlet bármikor tartható).

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés
Országos kompetenciamérés: 2021. május 26. (szerda).
A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére 2020. november 20-ig küldik meg (Felelős: a

10-es osztályfőnökök, őket összefogja Esze Tamás)
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2021. január 11. és 2021. április 23
között. (Esze Zsolt és Négele Anikó)
2021. május 23-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe.
Lemorzsolódás. 2021 január 06- 2021 március 31.

Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum
8000 Székesfehérvár Farkasvermi utca 40.
Tel.: 0622/242-921, Fax.: 0622/242-921, email: iroda@gorsiumiskola.hu

Vizsgák rendje
A 2020. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák:
Emelt szint

Középszint

Időpont

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

2021. május 3., 9.00

matematika

matematika

2021. május 4., 9.00

történelem

történelem

2021. május 5., 9.00

angol nyelv

angol nyelv

2021. május 6., 9.00

informatika

-

2021. május 17., 8.00

kémia

kémia

2021. május 11., 8.00

ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak

ágazati és ágazaton kívüli szakmai
vizsgatárgyak

2021. május 12., 8.00

-

informatika

2021. május 14., 8.00

földrajz

földrajz

2021. május 11., 14.00

ének-zene, belügyi rendészeti
ismeretek

ének-zene, művészettörténet,
belügyi rendészeti ismeretek

2021. május 14., 14.00

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2021. május 17., 14.00

fizika

fizika

2021. május 18., 8.00

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2021. május 18., 14.00

francia nyelv

francia nyelv

2021. május 19., 8.00

-

filozófia

2021. május 19., 14.00

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2021. május 20., 8.00

-

mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma

2021. május 20., 14.00

orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő

orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő

2021. május 21., 8.00

gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek

katonai alapismeretek,
természettudomány, pszichológia

2021. május 21., 14.00

olasz nyelv

olasz nyelv

2021. május 25., 8.00
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A 2021. évi június - júliusi szóbeli érettségi vizsgák:
Emelt szint

Középszint

Időpont

szóbeli vizsgák

-

2021. június 3-10.

-

szóbeli vizsgák

2021. június 14-25.
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Okj-s vizsgák időpontjai:
A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és
gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét az alábbi
időpontban kell megszervezni:
a) 2020. október (amennyiben van jelentkező a vizsgára):


írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2020. október 7.-11. 8.00-tól,



szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2019.
október. (Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium nem szervez októberi
érettségit).

b) 2021. május-június:


írásbeli

vizsgarész

(csak

szórakoztató

zenész

szakon),

írásbeli

és

interaktív

vizsgatevékenység: 2021. június 14. 10.00 órakor.


szóbeli és gyakorlati vizsgarész 2021. június 23. 9.00 Grafikus



szóbeli és gyakorlati vizsgarész 2021. június 24. 9.00 Fotográfus és fotótermék kereskedő



szóbeli és gyakorlati vizsgarész 2021. június 25. 9.00 Táncos II.



szóbeli és gyakorlati vizsgarész 2021. június 26. 9.00 szórakoztató zenész II.

A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív
vizsgatevékenysége 2020. június 30-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó
szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív
vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A
vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a
vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a
szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.
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Szülői értekezletek, fogadó órák
Szülői értekezletek, fogadó órák (felelős: Tóth Szilvia), minden tanárnak kötelező:
2020. szeptember 30. (szerda) 1600-tól fogadóóra
2020. szeptember 30. (szerda) 1700-tól szülői értekezlet
2021. február 04. (csütörtök) 1600-tól fogadóóra
2021. február 04. (csütörtök) 1700-tól szülői értekezlet

Beiratkozás
Beiratkozás középfokú iskolába: 2021. június 22-24.

Nyílt napok, pályaválasztási kiállítás
Nyílt napok:
2020. november 2-3. 10.00-11.00 (2-án grafika, 3-án M.fotográfus, zene, tánc, gimi)
2020. december 7-8. 10.00-11.00 (7-én grafika, 8-án M.fotográfus, zene, tánc, gimi)
2021. január 18-19. 10.00-11.00 (18-án grafika, 19-én M.fotográfus, zene, tánc, gimi)
Szervező: Tanszakvezetők
Pályaválasztási kiállítás:
2020. október-november-december
Szervező: Andor András, Tanszakvezetők
Szóbeli felvételi meghallgatások (jelentkezők létszámától függően, változhat):
2021. Február 23. (kedd), Foto, Gimnázium.
2021. Február 24. (szerda), Grafika
2021. Február 26. Tánc/zene
2021. Március 01. (hétfő), Foto, Gimnázium
2021. Március 02. (kedd), Grafika
2020. Március 03. (szerda), Tánc/zene
2020. Március 08. (hétfő), Foto, Gimnázium
2020. Március 09. (kedd), grafika
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Ünnepélyek, megemlékezések
Rendezvény

Időpont

Osztály

Felelős

Tanévnyitó ünnepség

2020. szeptember 01. 8:00

9.-13.

Osztályfőnökök

Aradi vértanúkról

2020. október 06. 12:00

10.a, 10.b

Történelem
órákon,
Szűcs Péter, Schmidt
Sándor

Október 23.

2020. október 22. 12:00

9. évfolyam

Dr. Bakonyi István,
Tóth Szilvia, Szűcs
Péter

Karácsonyi ünnepség

2020. december 14. 8:00

9-13.

Osztályfőnökök

Szalagavató

2021. január 15. (péntek)

12.a, 12.b, 12. 11.
és
c
osztályfőnökök

Március 15.

2021. március 12. 12:00

9-12.

Dr. Bakonyi István,
Tóth Szilvia, Szűcs
Péter, Schmidt Sándor

Egészségnap, sportnap

2021. március 31. 8:00-tól

9-12.

Esze Zsolt, Szűcs
Péter, Négele Anikó

Szerenád

2021. április 29.

Bolondballagás

2021. április 29.

Ballagás

2021. április 30. 10:00

Gyereknap

2021. május 31. 8:00

9-12.

Osztályfőnökök

Pedagógusnap

2021. június 02.

Tanárok

Tanárok

Tanévzáró

2021. június 15. 8:00

12.

12. a, 12.b,
tanárok, végzős diákok
12.c
12. a, 12.b, 12.
végzős osztályfőnökök
c
11.
évfolyam
11 .a, 11.b 11.c
osztályfőnökök

Osztályfőnökök
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Felvételi eljárás rendje
Határidő

Feladatok

2020. szeptember
10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János
Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint
az Arany János Kollégiumi Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

2020. szeptember
30.

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú
iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2020. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében
– a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák
tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó
felvételi tájékoztatójukat.

2020. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2020. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi
eljárás rendjéről.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról,
hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell
dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők,
2020. október 31.
vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság
hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a
gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi
2020. november
vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára
16.
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.
2020.
4.

december

2020.
9.

december

2020.
11.

december

2020.
11.

december

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra
történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe..

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az
időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a
hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a
feladatlapigényüket.
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2021. január 23.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2021. január 23.,
10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik
évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára az érintett intézményekben.
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2021. január 28.,
14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára; azoknak, akik
az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2021. január 29.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik
a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2021. január 20.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

2021. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2021. február 10.

2021. február 19.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi
Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről
– egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter
bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános
iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül
is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a
Hivatalnak.

2021. február 23.március 12.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2021. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.

2021. március 2223..

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. március 24.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött
tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell
megküldeni a Felvételi Központnak.

2021. március 26.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2021. április 9.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2021. április 14.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által
meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

2021. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék).

2021. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2021. május 1021.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében
a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
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2021. május 10.augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2021. május 21.

2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2021. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.

2021. június 2224.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

Osztályfőnökök
Név

Osztály

Orsovai Renáta

9.a

Mihályi Erika

9.b

Schmidt Sándor

9.c

Tombor Tímea

9.d

Esze Tamás

10.a

Agárdi Lajos

10.b

Fehér Dániel

10.c

Monger Tamás

11.a

Majorné Szabó
Mária
Tóth Szilvia

11.b
11.c

Szűcs Péter

12.a

Kertészné Piber
Éva

12.b

Handl Szabolcs

12.c

Esze Zsolt

13.a (zene)

Fehér József

13.b (tánc)

Fehér Ádám

13.c (grafika)

Septe Diána

13.d (Fotó)
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Munkaközösségek, tisztségviselők
Munkaközösség

Vezetője

Szakmai munkaközösség vezetője

Tombor Tímea

Szakmai munkaközösség vezetője

Esze Tamás

Szakmai munkaközösség vezetője

Andor András Lóránd

Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus

Szűcs Péter

Gyermekvédelmi felelős

Gálné Pék Eszter

Rendezvényfelelős

Esze Tamás

