
szeptember 1.-2. szombat Gólyatábor

szeptember 2. vasárnap Kollégiumi beköltözés

szeptember 3. hétfő Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepség

szeptember 3. hétfő Kollégiumi csoportok ismerkedése

szeptember 4. kedd Városmegismerő séta a gólyákkal

szeptember 5. szerda Tűzvédelmi oktatás a kollégiumban

szeptember 8. szombat Kisboldogasszony ünnepe. Mária születésnapja. Szeptember 9-én, vasárnap szentmisén való részvétel a kollégiumokból egy-egy csoporttal. 

szeptember 21. péntek Füredi Regatta verseny vagy Sárkányhajó verseny - Középiskolák versenye Balatoni középiskolák között

szeptember 21. péntek Széchényi Emléknap - város

szeptember 27. csütörtök 9.o. Szülői értekezlete

október 5. péntek Aradi vértanúkról megemlékezés, kollégiumban kiállítás

október 5.-6. péntek Pályaválsztási kiállítás - Veszprém, Október 6. emlékére kollégiumi részvétel városi rendezvényen.

október 6. szombat Október 6. emlékére kollégiumi részvétel városi rendezvényen.

október 7. vasárnap Magyarok nagyasszonya ünnepén a kollégiumi diákvezetők avatása.

október 9 kedd Szülő értekezlet 10.-13. évfolyamon 

október 9. kedd Fogadó óra 9.-13. évfolyamon és a kollégiumokban

október 13. szombat Tanítási nap - Tanulmányi kirándulások

október 18. csütörtök DÖK nap - Nyílt nap. Kollégiumi társastánc csoport bemutatkozó műsora. 

október 19. péntek 56 megemlékezés (iskola, kollégium) Városi rendezvényen részvétel egy koll. csoporttal. 

október 19.-21. p-v Szüreti Fesztívál Balatonfüred - Szüreti felvonulás

október 26. péntek Pályaválasztási kiállítás - Pápa

október 26. péntek Kiköltözés a kollégiumból - Őszi szünet, Határidő: a megkereszteltek létszámának felmérése a kollégiumokban. 

október 27.- szombat Őszi szünet

november 4. vasárnap Őszi szünet, kollégiumok nyitása

november 5. hétfő Első tanítási nap. Katekumen oktatás elindulása a kollégiumokban. 

november 9. péntek Nyílt nap

november 10. szombat Szent Márton nap, ADAKOZÓ SZERETET NAPJA

november 10. szombat Szent Márton napi bál - Boráldás - Kollégiumi néptáncegyüttes bemutatkozó műsora - ADAKOZÓ SZERETET NAPJA

november 13. kedd Magyar Nyelv Napja

november 23. péntek Bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése

december 1. szombat Munkanap -  Tanulmányi kirándulás Adventi vásár

december 2. vasárnap Advent kezdete. Szentmisén való részvétel este egy kollégiumi csoporttal. VASÁRNAPI ARÁCSI GYERTYAGYÚJTÁS -  

december 3. hétfő 1. ádventi gyertyagyújtás, este a kollégiumban is egy tanulócsoport műsorával.

december 6. csütörtök Szent Miklós ünnepe 

december 9. vasárnap Arácsi gyertyagyújtás

december 10. hétfő 2. ádventi gyertyagyújtás, este a kollégiumban is egy tanulócsoport műsorával.

december 11. kedd Fogadó óra 9.-13. évfolyamon és a kollégiumokban

december 15. szombat Lelki-nap

december 16. vasárnap Arácsi gyertyagyújtás

december 17. hétfő 3. ádventi gyertyagyújtás, este a kollégiumban is egy tanulócsoport műsorával.

december 19. szerda Kollégiumi karácsonyi ünnepély a kollégiumi színjátszó csoport előadásában.

december 20. csütörtök Nyugdíjas karácsonyi ünnepeség. Kollégiumi színjátszó csoport, muzsikusok  előadása. 

december 21. péntek 4. ádventi gyertyagyújtás  Iskolai karácsony Tantestületi ebéd (4 óra rövidítve) 

december 22. szombat Téliszünet

január 3. csütörtök első tanítási nap

január 7. hétfő Vízkereszt - Házszentelés az iskola és a kollégium épületeiben.  - MISE - 

január 9. szerda NETFIT mérés kezdete

január 19 szombat Központi felvételi vizsga Pót felvételi: január 24.

január 22. kedd Magyar Kultúra Napja

január 31. csütörtök Félévi bizonyítványok kiadása

február 1. péntek Szalagavató

február 5. kedd Szülői értekezlet 9.-13. évfolyam 

február 5. kedd Fogadó óra 9.-13. évfolyamon és a kollégiumokban

február 15. péntek Érettségire jelentkezés - HATÁRIDŐ

február 23. szombat Felvételi elbeszélgetés

február 25. hétfő Kommunsita Diktatúra Áldozatai - Emléknap

március 6. szerda  Hamvazó szerda-MISE, Szent 3 napra jelentkezés határideje

március 7. csütörtök Kollégiumi nőnap. 

március 7. csütörtök Bukásra álló végzős tanulók szüleinek kiértesítése

március 14. csütörtök 48 megemlékezés, este kollégiumi színjátszó csoport, kórus előadása.

március 27. szerda Szent Benedek Nap - központi 

április 4. csütörtök Fakultációkra jelentkezés

április 5. péntek Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése, Felzárkóztatási terv készítése

április 9. kedd Fogadó óra 9.-13. évfolyamon és a kollégiumokban

április 11. csütörtök Nagyböjti ifjúsági gyalogos zarándoklat Almád bencés monostorhoz. Ott szabadtéri szentmise. 

április 11. csütörtök Magyar Költészet Napja

április 12. péntek Holokauszt Áldozatai Emléknap. Részvétel városi rendezvényen egy tanulócsoporttal.

április 12. péntek LELKI NAP - Húsvét. 

április 15.-23. Tavaszi szünet

április 24. szerda Első tanítási nap

április 25. csütörtök EGÉSZSÉGNAP, április 25. csütörtökön a kollégiumban is meghívott előadókkal

április 26. péntek NETFIT mérés vége

április 30. kedd Végzősök búcsúztatása a kollégiumban. 

május 2. csütörtök Ballagás

május 2. csütörtök Osztályozó értekezlet

május 6. hétfő Magyar érettségi - írásbeli

május 7. kedd Matemetika érettségi - írásbeli

május 8. szerda Történelem érettségi - írásbeli

május 9. csütörtök Angol érettségi - írásbeli

május 10. péntek Német érettségi - írásbeli

május 13. hétfő Informatika érettségi - írásbeli  Parképítő írásbeli vizsga

május 14. kedd Biológia érettségi - írásbeli

május 15. szerda Rendész érettségi - írásbeli

május 17. péntek Cukrász írásbeli vizsga

május 29. szerda OKÉV mérés - 10. évfolyam

május 31. péntek Pedagógusnap

június 3. hétfő Kisvizsgák napja

június 4. kedd Ksivizsgák napja,    Trianon emléknap

június 6. csütörtök Széchényi kastély építésének - Emléknapja. Történelmi táncok előadása, néptáncsoport műsora. 

június 7. péntek Osztálykirándulások

június 10. hétfő Pünkösd hétfő

június 14. Te Deum . Katekumenek megkeresztelése. 

június 14. péntek Osztályozó értekezelet. Kiköltözés a kollégiumokból.

június 17.-20. h-cs Szóbeli érettségik

június 21. péntek Beiratkozás

június 26. szerda Bizonyítványok átadása

június 28. péntek Tanévzáró értekezlet, ebéd


