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2019/2020-es tanév rendje 

2019/2020-as tanévbe szakgimnáziumokban a tanítási napok száma 179, szeptember és június között. 

A tanév, a tanítási év 
A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. 

A 14. évfolyam utolsó tanítási napja 2020. április 30. 

A 13. évfolyam utolsó tanítási napja 2020. június 15. 

Tanítási szünetek a tanítási évben: 

 Őszi szünet 

o a szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), 

o a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő) 

 Téli szünet  

o a szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), 

o a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). 

 Tavaszi szünet  

o a szünetelőtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), 

o a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 20. (hétfő). 

 Végzős osztályok, fontos események és dátumok: 

2020. február 3. - Gyakorlati munkanaplók leadási határideje 

2020. február 13. 15 óráig - Jelentkezés szakmai vizsgára. 

Szakmai vizsgák: 2020. május 11. és 2020. június 8. között  

 Hangmester szakmai vizsga: 

2020. április 16. (csütörtök) 15 óra - Vizsgaremek (5 db vizsgaremek + 5 db hangfelvételi 

jegyzőkönyv) leadási határideje. 

Vizsgaremek leadási határidő meghosszabbítása 1 héttel, ezt legkésőbb 2020. április 15-ig jelezned 

kell írásban az igazgató felé. 

2020. április 23. (csütörtök) 15 óra.- Vizsgaremek pótleadási határidő. 

2020. április 30. - A 14. évfolyam utolsó tanítási napja. 

2020. május 11. - Írásbeli / Gyakorlati vizsga. 

2020. május 12. – Gyakorlati vizsga. 

2020. június 2. – Szóbeli vizsga – Záró nap 

 Mozgókép-és animációkészítő szakmai vizsga: 

2020. április 29. (szerda) 15 óra - Vizsgaremek + portfólió + dokumentáció leadási határideje. 

Vizsgaremek leadási határidő meghosszabbítása 1 héttel, ezt legkésőbb 2020. április 28-ig jelezned 

kell írásban az igazgató felé. 

2020. május 6. (szerda) 15 óra - Vizsgaremek pótleadási határidő. 

2020. április 30. - A 14. évfolyam utolsó tanítási napja. 

2020. május 21. – Gyakorlati vizsga. 

2020. június 8. – Szóbeli vizsga – Záró nap 
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