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A tanév helyi rendje 2021/2022. tanévben 

1. A szorgalmi időszak 

A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási 

napja 2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma százhetvenkilenc nap. Az iskola utolsó, 

befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú 

iskolákban 2022. április 29.   

A szakképző évfolyamon az első tanítási nap szeptember 6. hétfő, az utolsó tanítási nap április 29. 

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskola 2022. január 28-ig értesíti a tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A félévi értesítőt 

2021. január 29-ig kapják kézhez a tanulók. 

Fogadónapok időpontjai: 2021. november 29. hétfő és 2022. április 04. hétfő 

Szülői értekezletek időpontjai: 2021. szeptember 13-17. és 2022. február 14-18. 

 

2021. október 8. online tanítási rendszerben 

2021. december 11. szombat munkanap online tanítási rendben (december 24. miatt) 

2022. március 26. szombat munkanap, online tanítási rendben (március 14. miatt) 

2. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 

A 2021. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák: 2021. október 15.- november 25. 

A 2022. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák: 2022. május 2.- június 24. 

3. Szünetek 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2021. november 2. (kedd). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. 

január 3. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. április 20. (szerda). 

4. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása  

Nevelőtestületi hatáskörben meghatározva (8) 

1. pályaorientációs nap: december 3. péntek 

2. szeptember 17. péntek kirándulás (végzős+ mindenki) 

3. október 20. szerda Centrum Pedagógiai Napok 

4. 2022. február 7. hétfő 

5. 2022. február 8. kedd 

6. 2022. január 24. hétfő (félévi osztályozó) 

7. 2022. május 6. péntek tanulmányi kirándulás 

Iskolai diák-önkormányzati hatáskörben meghatározva: 

8. 2022. április 13. szerda:Istvános nap 

5. A témahetek és a témanap megszervezése 

1) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között,  

2) Digitális Témahét 2022. április 4–8. között 
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3) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között 

4) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. 

 

 

6. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 

A tanév során az alábbi országos mérési program lebonyolítására kerül sor az Nkt. 80. § 

(1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi 

kompetenciáit vizsgáló mérés a 10.  évfolyamon, a miniszteri rendelet 79.  § (6) bekezdésének 

figyelembevételével 2022. április 20. – május 3. között. A méréseken az érintett tanulók két mérési 

napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, 

a másik mérési napon a természettudományi mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend 

szerint lebonyolítani. A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének 

közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell 

lebonyolítani. 

A 2021/2022. tanévben a Nkt. 80.  § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény 

35.  § (5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatát az iskolák a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 

megszervezik. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti 

Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 

 

Iskolai ünnepek időpontjai 

 

ünnep megnevezése 
megtartásának 

időpontja 
felelős résztvevők 

Gólyaavató október 15. péntek 
Parraginé Rimay 

Nóra 

kilencedik 

évfolyam, 

11.d 

Szalagavató november 20. szombat Parraginé Rimay 

Nóra 

nappali 

tagozatok 

Ballagás április 29. péntek Tulipán Ildikó nappali 

tagozatok 

Nemzeti ünnep (október 23. 

szombat) 

október 22.*péntek tagintézmény-

vezető 

nappali 

tagozatok 

Nemzeti ünnep (március 15. 

hétfő) 

március 11. péntek tagintézmény-

vezető 

nappali 

tagozatok 

Tanévzáró ünnepély június 15. szerda tagintézmény-

vezető, 

osztályfőnökök 

nappali 

tagozatok 

Aradi vértanúk napja (október 6.) szeptember 30. - október 

4.** 

osztályfőnök osztály 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja (február 

25.) 

február 25. – február 

28.** 

osztályfőnök osztály 

Holokauszt áldozatainak 

emléknapja 

(április 16.) 

április 15-16.** osztályfőnök osztály 

Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

június 4-5.** osztályfőnök osztály 

* A jelölt tanítási napon a tanítási rend változik. 
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** A megemlékezések megszervezhetők osztályfőnöki vagy szakórákon az órarend 

figyelembevételével. 

7. Az évi rendes diákküldött közgyűlés ideje 

Az évi rendes diákküldött közgyűlés tervezett ideje:2021. november 17. szerda 

 

8. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek témája és időpontja 

Értekezlet dátuma Az értekezlet célja, főbb napirend 

2021. aug. 23. hétfő 9:00  
Tájékoztató értekezlet (javítóvizsgákról, 

tankönyvosztásról). 

2021. aug. 30. hétfő 9:00  Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

2021. november 8. hétfő Pedagógiai, szakmai munka 

2022. jan. 24. hétfő Félévi osztályozó értekezletek (jegyek lezárása január 

20. csütörtök14 óra) 

2022.febr. 14. hétfő Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat 

meghatározó értekezlet  

2022. április 28. csütörtök  
Végzősök osztályozó értekezlete (jegyek lezárása 

április 28. csütörtök 12 óra) 

2022. május. 23. hétfő Aktualitások 

2022. jún. 15. szerda 
Év végi osztályozó értekezlet (jegyek lezárása június 

14. kedd 12 óra) 

2022. június 25. péntek Tanévzáró értekezlet, a szakmai munka értékelése. 

9. Javítóvizsgák 

2022. augusztus 25. csütörtök közismereti javítóvizsgák 8:00 

2022. augusztus 26. péntek szakmai javítóvizsgák 8:00 

10. Osztályozóvizsgák 

 

I. félév 

● értesítés határideje: 2022. január 3. hétfő 

● osztályozóvizsgák ideje: 2022. január 12. szerda – 20. csütörtök 

II félév: 

● értesítés határideje: 2022. május 23. hétfő 

● osztályozóvizsgák ideje: 2022. június 1. szerda -10. péntek 

II félév: végzősök osztályozóvizsgája 

● értesítés határideje: 2022. április 04. hétfő 

● osztályozóvizsgák ideje: 2022. április 19. kedd -27. szerda 

11. Nyílt napok 

● 2021. október 06. szerda 

● 2021. november 04. csütörtök 

● 2021. november 30. kedd 
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● 2022. január 14. péntek 

 

 

 

12. A középiskolai felvételi eljárásának időpontjai 

● 2022. január 22.10.00 óra: központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 

● 2022. február 22. – március 11. a szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében 

13. Beiratkozás a középfokú iskolákba: 2022. június 22–24. szerda-péntek 

 


