
Programok a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban - 2017/2018 tanév 

További információk az iskola honlapján: www.szig.hu 

 

 Iskolai programok: Tanítási időn kívüli programok: Szülői programok: Egyéb programok 
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szept. 1. Veni Sancte, évnyitó, első tanítási nap 

szept. 18. Szeretetszolgálat nyitóalkalom 7-8. óra 

(9. évf.) 

szept. 20. jelentkezés az OKTV-re 

szept. 21-22. a 12.B és D. osztálykirándulása 

szept. 4-8. Szent László-út 

szept. 8-10. gólyatábor 

szept. 19. 15:15 Aula Galéria  

 

szept. 11-13. ebédbefizetés utalással 

szept. 13. 18 óra: iskolai SZMK értekezlet 

szept. 14-22. szülői értekezletek  

szept. 18-19. ebédbefizetés kp. 

szept. 19. mindennapos testnevelés 

igazolások leadása 

szept. 20. egyenruhabörze 

szept. 26. ebéd pótbefizetés 

szept. 5. jelentkezési határidő az őszi érettségi vizsgákra 

szept. 29. mesemondó verseny (5-6. évfolyam) 
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 okt. 6. megemlékezés az aradi vértanúkról  

okt. 6. 24 órás sportnap 

okt. 11-17. papírgyűjtés  

okt. 20. ünnepi megemlékezés az 1956-os 

forradalomról 

okt. 26-29. 12.A osztálykirándulása 

okt. 2-7. erdei iskola (6. évfolyam) 

okt. 13-15. Madárgyűrűző tábor (7. évfolyam) 

okt. 24.  Aula Galéria 

okt. 17. „10. szint” – musical bemutató 

okt. 9-11. ebédbefizetés utalással 

okt. 16. Felvételi tájékoztató (18 óra) 

okt. 16-17. ebédbefizetés kp. 

okt. 18. egyenruhabörze 

okt. 24. ebéd pótbefizetés 

okt. 12. Mansfeld verseny (írásbeli forduló) 

okt. 13. Bólyai Matematika Csapatverseny (algimn.) 

okt. 19. Mansfeld verseny – döntő 

okt. 27. Arany János Verseny regionális döntő 
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okt. 30-nov. 3. őszi szünet 

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

nov. 16. PeNNa, rövített órák (tanítás 10:20-ig) 

nov. 10. Szent Imre bál 

nov. 24. 18.00 Szalagszentelő szentmise 

nov. 25. Szalagavató bál 

nov. 16. szülői fogadóórák (17-19 óra) 

nov. 13-15. ebédbefizetés utalással 

nov. 20-21. ebédbefizetés kp. 

nov. 28. ebéd pótbefizetés 

nov. 17. Diákakadémia – téma hirdetés 

nov. 21. DSD próbavizsga 

nov. 28. Varga Tamás matematikaverseny 
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 dec. 4. tanulói lelkinap 
dec. 5. adventi gyertyagyújtás (12. b) 

dec. 11. adventi gyertyagyújtás (12. a) 

dec. 18. adventi gyertyagyújtás (12. d) 

dec. 21. Karácsonyi koncert (11:30) 

dec. 22. igazgatói szünet 

dec.27.-jan.2. téli szünet 

dec. 6. adventi bütykölde 

dec. 13. adventi bütykölde 

dec. 21. osztálykarácsonyok 

dec. 11-13. ebédbefizetés utalással 

dec. 13. egyenruhabörze 

dec. 18-19. ebédbefizetés kp. 

dec. 21. Karácsonyi koncert 16 óra 

 

dec. 8. beiskolázás: felvételi írásbeli vizsgára való 

jelentkezés 
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jan. 3. első tanítási nap 

jan. 19. Továbbtanulási nap (10-12. évf.) 

jan. 26. az első félév vége 

jan. 29-31. síszünet 

 

jan. 4. ebéd pótbefizetés 

jan. 15-17. ebédbefizetés utalással 

jan. 11. továbbtanulási tájékoztató 

szülőknek (10-12. évf.) 18 óra 

jan. 22-23. ebédbefizetés kp. 

jan. 25. ebéd pótbefizetés 

 

jan. 5. Bólyai csapatverseny (főgimnázium) 

jan. 15. latin fordítási háziverseny (8-10. évf) 

jan. 20. beiskolázás: központ írásbeli felvételi  

jan. 22. Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny  

jan. 27. XXIII. Országos Cserkészbál 
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febr. 2. félévi értesítők kiosztása 

febr. 6. osztályozóvizsgák 

febr. 12. A szeretetszolgálat féléves munkájának 

értékelése (9. évf.) 

febr. 14. hamvazószerda - iskolamise 

febr. 15. jelentkezési az érettségire 

febr. 23. A kommunizmus áldozatairól megemlékezés 

(osztálykeretben) 

 

febr. 9. farsang 

 

febr. 3. Alapítványi jótékonysági bál 

febr. 6. mindennapos testnevelés 

igazolások leadása 

febr. 12-20. szülői értekezletek 

febr. 12-14. ebédbefizetés utalással 

febr. 14. egyenruhabörze 

febr. 19-20. ebédbefizetés kp 

febr. 21. SZMK értekezlet (18 óra) 

febr. 27. ebéd pótbefizetés 

febr. 1. beiskolázás: Központi írásbeli felvételi 

megtekintése 

febr. 6. beiskolázás: Központi írásbeli vizsga 

értékelőlapjának átvétele  

febr. 15. beiskolázás: jelentkezési lapok leadása 

febr. 22-márc. 13. beiskolázás: felvételi szóbeli 

meghallgatás 

febr. 20. történelem évfolyamdolgozat (8. évf.) 

febr. 16. Zrínyi matematikaverseny  

 

M
Á

R
C

IU
S

 márc. 5-9. pénzügyi és vállalkozói témahét 

márc. 10. igazgatói szünet (áthelyezett munkanap) 

márc. 14 megemlékezés:1848-as forradalomról  

márc. 22. PeNNa rövített órák (tanítás 10:20-ig) 

márc. 26. tanulói lelkinap 

márc. 27-ápr. 3. tavaszi szünet 

márc. 22. Országos Rajeczky népdal- és 

gregorián verseny 

márc. 7. egyenruhabörze 

márc. 12-14. ebédbefizetés utalással 

márc. 19-20. ebédbefizetés kp. 

 

márc. 8. Sententia verseny (5-7. évf.) 

márc. 13. német szólásverseny  

márc. 14. beiskolázás: felvételi jegyzék nyilvánosságra 

hozása 

márc. 19. Diákakadémia jelentkezési határidő 

márc. 20. Kenguru matematikaverseny 
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ápr. 9-13: digitális témahét 

ápr. 16. osztályozóvizsgák 

ápr. 16. Holocaust megemlékezés 

ápr. 21. Áthelyezett tanítási nap – hétfői órarend, 

(8:11:45-ig a 3-6. órák lesznek megtartva, ebéd, 

napközi nincs!) 

ápr. 21. Megálló Fesztivál 

ápr. 23-27. fenntarthatósági témahét 

 

 

ápr. 4. ebéd pótbefizetés  

ápr. 9-11. ebédbefizetés utalással 

ápr.16-17. ebédbefizetés kp. 

ápr. 18. egyenruhabörze  

ápr. 19. fogadóórák (17-19 óra) 

ápr. 24. ebéd pótbefizetés  

 

ápr. 4. matematika próbaérettségi 

ápr. 5. történelem évfolyamdolgozat (10. évf.) 

ápr. 9. Diákakadémia elődöntők  

ápr. 11. matematika évfolyamdolgozat (10. évf.) 

ápr. 11. Arany János szavalóverseny 

ápr. 18. történelem próbaérettségi 

ápr. 24. fizika évfolyamdolgozat (11. évf.) 
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máj. 4. ballagás 

máj. 7-től írásbeli érettségik 

máj. 7-8. osztálykirándulás (5-11. évfolyam) 

máj. 9. Aquincum (6.b)  

máj. 9. délutáni tanítás, Diákakadémia döntő 

máj. 16. OKÉV idegen nyelvi mérés 6., 8. évfolyam 

máj. 23. OKÉV kompetencia mérés (6.,8., és 10. évf.) 

 

máj. 3. ballagók miséje (18 óra) 

máj. 12. bérmálkozás 

máj. 24-25. biológiai fakultáció 

terepgyakorlat (Ócsa) 

 

máj. 14-16. ebédbefizetés utalással 

máj. 22-23. ebédbefizetés kp. 

máj. 29. ebéd pótbefizetés 

 

máj. 2. matematika évfolyamdolgozat (8. évf.) 

máj. 15-16. angol szóbeli szintfelmérő (8. évf.) 

máj. 15. beiskolázás: bejövő osztályok nyelvi 

szintfelmérője (du) 

máj. 24. Róma verseny (7-8. évf.) 

máj. 28. fizika évfolyamdolgozat (8. évf.) 

máj. 30. kémia évfolyamdolgozat (10. évf.) 

máj. 29. Róma verseny (7-8. évf.) – döntő  
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 jún. 4. Nemzeti összetartozás napja 

jún. 6 a szeretetszolgálat év végi értékelése (7-8. óra) 

jún. 15. utolsó tanítási nap 

jún. 18. Te Deum, bizonyítványosztás 

jún. 19-27. szóbeli érettségik 

 
jún. 21. az új osztályok beiratkozása, 

egyenruhabörze 

jún. 11. mitológiai séta (5.c) 

jún. 12. mitológiai séta (5.a) 

jún. 14. mitológiai séta (5.b) 

jún. 15. Aquincum (6.a és c.) 

 


