A tanév rendje esti gimnáziumi tagozaton a 2019/2020-as tanévben

Esti tagozatok helyszínei:

Pécs, Komló, Alsószentmárton, Kákics

A tanév kezdete, vége, féléve:
1. Beiratkozás, tanévnyitó:
 Pécsen és Alsószentmártonban a beiratkozás:





2019. szeptember 09., 15:30 óra

Első tanítási nap Pécsen:

2019. szeptember 10.

Első tanítási nap Alsószentmártonban:

2019. szeptember 11.

Komlón a beiratkozás:

2019. szeptember 09., 16 óra

Első tanítási nap Komlón:

2019. szeptember 10.

Kákicson a beiratkozás:

2019. szeptember 12. 16 óra

Első tanítási nap Komlón:

2019. szeptember 13.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adó és
TAJ kártya, valamint a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.

2. Az első félév vége:

2020. január 24.

3. Utolsó tanítási nap az esti tagozaton:

2020. június 15.

4. A végzős 12. évfolyamon az utolsó tanítási nap:

2020. április 30.

Tanórák kezdete: Hétfőtől csütörtökig 15:30 - 19 óráig, kivéve Komlón és Kákicson, ahol 16 órakor
kezdődik az oktatás.
Órarend: az adott telephelyek órarendje iskolánk honlapján megtalálhatóak. www.tkbg.hu
Tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2019. október 26. – november 03-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október
25. péntek, a szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 04. hétfő.
Téli szünet: 2019. december 21. – 2020. január 05-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.
december 20. péntek, a szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 06. hétfő.
Tavaszi szünet: 2020. április 09 – április 14-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 08. szerda, a
szünet utáni első tanítási nap: április 15. szerda.

Vizsgaidőszakok az esti tagozaton:
• I. negyedéves vizsga:

2019. október 21-22. és október 24.

• II. negyedéves vizsga:

2020. január 13 – január 17.

• III. negyedéves vizsga:
a) 10-11. osztálynak:

2020. március 16 – március 19. ,

b) 12. osztálynak:

2020. április 20 – április 24.

• IV. negyedéves vizsga:

2020. június 02. – június 05.

A IV. negyedéves vizsgák a 12. osztályokat már nem fogják érinteni, hiszen ők ekkor már érettségizni
fognak.

Indokolt esetben vizsgahalasztási kérelmet nyújthatnak be – írásban – legkésőbb a vizsgát
megelőző hét péntekéig az I. és III. negyedéves vizsgákra vonatkozóan az igazgatónak
címezve, az iskola e-mail címére (buddhistagimnazium@tkbg.hu).
A kérelem az alábbi linkről tölthető le:
http://www.buddhistagimnazium.hu/dokumentumok/vizsga_javitasi_kerelem.pdf

Az érettségi vizsgák időpontjai
2020. május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák szóbeli érettségi vizsgák
Magyar nyelv és irodalom

2020. május 04.

Matematika

2020. május 05.

Történelem

2020. május 06.

Angol nyelv

2020. május 07.

Német nyelv

2020. május 08.

Földrajz

2020. május 12.

Biológia

2020. május 13.

Informatika

2020. május 15.

Beás nyelv

2020. május 22.

A szóbeli vizsgák időpontja: 2020.június.16. – június.26.

Ünnepségek:
o

A végzős 12. osztályok szalagavató ünnepsége:

2020. február 21. 16 óra

Helyszín: Alsószentmárton
o

A végzős 12. osztályok ballagása:

2020. április 30. 10 óra

Helyszín: Alsószentmárton

Egyéb információk:
Felsőoktatási jelentkezés határideje: 2020. február 15.
Előrehozott érettségi vizsga lehetőségei a 11. évfolyamosoknak: a tavaszi érettségi vizsgaidőszakban,
csak idegen nyelvből és informatikából lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni.
Felmerülő kérdések esetén, az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:
Harmat Mária, igazgató: 30/216-2979
Pencs Anikó, ig. helyettes: 30/978 4150
Matheisz Mónika, iskolatitkár: 72/379-413
Email: buddhistagimnazium@tkbg.hu

