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A TANÉV HELYI RENDJE 
 
 
Szorgalmi idő (tanítási év): 2021. szeptember 01. (szerda) – 2022. június 15. (szerda) 
 
Tanítási napok száma: 179 nap 
 
Az iskola utolsó évfolyamának utolsó tanítási napja: 2022. április 29.  
 
Az első félév vége: 2022. január 21. 
(Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről.) 
 
 
Tanítás nélküli munkanapok: 8 tanítás nélküli munkanap 
- egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a Diákönkormányzat dönt 
- egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel 
- 1. 2021. október 21. Pályaorientációs nap 
- 2. 2022. január  Ágazati alapvizsga 
- 3. 2022. február  Mellékszakképesítés vizsga előtt 
- 4. 2022. április 8 DÖK nap 
- 5. 2022. május 2. Írásbeli érettségi 
- 6. 2022. május 3. Írásbeli érettségi 
- 7. 2022. május 4. Írásbeli érettségi 
- 8. 2022. május  Szakmai írásbeli vizsga 
 
 
Tanítási szünetek: 
 
Őszi szünet:  2021. október 23. – 2021. november 01. 
  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek) 
  Szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 02. (kedd) 
 
Téli szünet:  2021. december 22. – 2022. január 02. 
  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd) 
  Szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 03. (hétfő) 
 
Tavaszi szünet: 2022. április 14. – 2022. április 19.  
  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda) 
  Szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda) 
 
 
Ünnepek, megemlékezések: 
 
Megemlékezés az aradi vértanúkról    2021. október 06. 
Nemzeti ünnep       2021. október 23. 
Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 2022. február 25. 
Nemzeti ünnep       2022. március 15. 
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól    2022. április 16.  
Nemzeti összetartozás napja     2022. június 04. 
 
Sajátos ünnepek megünneplésének időpontjai: 
- 2021. szeptember 1. (szerda) Tanévnyitó ünnepély 
- 2021. szeptember 24. (péntek) Verébavató 
- 2021. november 13. (szombat) Alapítványi bál 
- 2021. november 26. (péntek) Szalagavató ünnepség 
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- 2021. december 21. (kedd) Karácsonyi ünnepség 
- 2022. április 29. (péntek) Ballagás 
 
 
Értekezletek időpontja: 
 
Tanévnyitó oktató-testületi értekezlet: 2021. augusztus 31. 
Őszi nevelési értekezlet: 2021. november 24. 
Félévi oktató-testületi értekezlet: 2022. február 22. 
Tavaszi nevelési értekezlet: 2022. március 30. 
Tanévzáró oktató-testületi értekezlet: 2022. június 28 
 
 
Munkaszüneti napok körüli munkarend: 
• 2021. december 11. (szombat) munkanap, 2021 december 24. (péntek) pihenőnap 
• 2022. március 26. (szombat) munkanap, 2022. március 14. (hétfő) pihenőnap   
 
 
Érettségi és szakmai vizsgák beosztása: 
• A 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint 
• Írásbeli vizsga: az ügyelet nem érinti a felügyelő oktatók oktatással-neveléssel lekötött óráit 
• Szóbeli vizsga: külön beosztás és megbízás alapján 
 
Érettségi, szakmai elnöki és emelt szintű javító és kérdező tanári feladatokat láthat el megbízás 
alapján: 
Az érintett pedagógusok névsora: 

- Mesterné Kiss Erika 
- Szabó Sándor 
- Tóth Sándor Józsefné 
- Benyusz Tamás 

 
Témahetek szervezése: 
a.) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2022. március 07- 2022. március 11. 
b.) Digitális Témahét: 2022. április 04 – 2022. április 08. 
c.) Fenntarthatósági Témahét: 2022. április 25 – 2022. április 29. 
d.) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap: 2021. szeptember 24. 
 (Magyar Diáksport Napja). 
 
 
Középfokú beiskolázás 
• A 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint 
 
Országos mérés: 10. évfolyamon 2022. április 20 – 2022. május 03. 
Fizikai állapot- és edzettség vizsgálat: a mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik 
a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 
Nyílt nap időpontja: 2021. október 18 – 21. 
 
Országos mérések időpontjai: 
Országos kompetenciamérés: 2022. április 20. – május 03. (külön beosztás szerint) 
Fizikai állapot- és edzettség vizsgálat: 2022. január 03-tól folyamatos, külön 
beosztás szerint. 
 


