
A tanév rendje 

2020-2021. 
Augusztus  

24. Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

31. Beköltözés a kollégiumba, szülői tájékoztató, a Pedagógiai 

Program és a kollégiumi Házirend megismertetése; 

 

Szeptember  

1. Első tanítási nap 

3. Szent Imre ösztöndíj meghirdetése 

17. Gólyaavató a 9. évfolyamnak a kollégium parkjában 

24. Szt. Gellért ünnepe, a katolikus iskolák napja. 

30. Közös születés- és névnapok 

Október  

1. Kollégiumi szakkörök beindítása (ha lehetséges) 

6. Nemzeti gyásznap – megemlékezés a kollégiumban – Aradi 

vértanúk emléknapja (okt. 6.); 

21. 

 

Megemlékezés az 1956. évi forradalom és szabadságharcról 

a kollégiumban (okt. 23.) 

Közös születés- és névnapok 

22.  Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap; 

Hazautazás az őszi szünetre  

23. Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap 

24. – november 1. ŐSZI SZÜNET 

November  

1. Mindenszentek ünnepe, munkaszüneti nap 

Visszaérkezés az őszi szünetről a kollégiumba 

2. Az őszi szünet utáni első tanítási nap; 

Szentmise halottainkért 

13. 1. negyedév lezárása 

19. Első negyedévi nevelőtestületi értekezlet 

25. Közös születés- és névnapok 

29. Advent 1. vasárnapja – gyertyagyújtás 

December  

3. Adventi lelki nap a kollégiumban, Megemlékezés Szent 

Miklós püspökről 

6. Advent 2. vasárnapja – gyertyagyújtás 

12. Áthelyezett munkanap december 24. csütörtök helyett 

13. Advent 3. vasárnapja – gyertyagyújtás 

15. Adventi elmélkedés a kápolnában 

16. Közös születés- és névnapok 

17.  „Angyalkázás” a kollégiumi csoportoknak 

18. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap; 

Hazautazás a téli szünetre 
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19. – január 3. TÉLI SZÜNET 

24. Országosan áthelyezett pihenőnap 

Január  

1. Újév napja, munkaszüneti nap 

3. Visszaérkezés a téli szünetről a kollégiumba 

4. A téli szünet utáni első tanítási nap 

6. Vízkereszt ünnepe (jan. 6.) – Szobák megáldása 

22. Az 1. félév vége 

25. Tanítás nélküli munkanap a Padányi Iskolában 

27. Közös születés- és névnapok 

Február  

4. Félévi nevelőtestületi értekezlet 

9-10. Fogadónapok a kollégiumban 

11-12. Tanítás nélküli munkanapok a Padányi Iskolában 

17. Hamvazószerda 

24. Közös születés- és névnapok 

25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – 

megemlékezés a kollégiumban (febr. 25.) 

Március  

 Pingpong verseny a kollégiumban 

11. Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcról a kollégiumban 

15. Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap 

18. Fogadónap a kollégiumban  

24. Közös születés- és névnapok 

29. Keresztút 

31. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap; 

Hazautazás a tavaszi szünetre 

Április  

1. – 6. TAVASZI SZÜNET 

6. Visszaérkezés a tavaszi szünetről a kollégiumba 

7. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

9. A 3. negyedév lezárása  

9-10-11. Közös hétvége 

14. Fogadónap a kollégiumban 

15. 3. negyedévi nevelőtestületi értekezlet; 

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (ápr. 16.) 

22. Kollégiumi ballagás 

28. Közös születés- és névnapok 

30. Ballagás a középiskolákban 

Május  

1. A munka ünnepe, munkaszüneti nap 



A tanév rendje 

2020-2021. 
Ballagás a középiskolákban 

3-4-5. Érettségi írásbelik (tanítás nélküli munkanapok), érettségi 

szünet 

23-24. Pünkösd 

26. Közös születés- és névnapok 

Június  

3. Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról (jún. 4.) 

9. Szalonnasütés a kollégium kertjében, tábortűz; 

Közös születés- és névnapok 

10.  Éjszakai túra 

15. Az utolsó tanítási nap 

Te Deum, Hazautazás a nyári szünetre 

22-24. Beiratkozás a kollégiumba 

25. Tanévzáró tantestületi értekezlet 

  

  

  

  

  

  

  

 

A kollégiumban tanév közben a járványhelyzettől függően meghívott vendégek 

előadásaira kerül sor, ezek időpontjai később kerülnek kihirdetésre. Az első 

félévben fogadónapok sem kerülnek kihirdetésre, elektronikus vagy telefonos 

kapcsolattartás lesz a szülőkkel, de szükség esetén előre egyeztetett időpontban 

fogadóórát tartunk. 


