2021/2022. TANÉV RENDJE
a 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet alapján
A TANÉV, A TANÍTÁSI ÉV
2021.09.01. (szerda)
Kezdő időpont:
2022.06.15. (szerda)
Záró időpont:
AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
2021.10.06.
Időpontja
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ISKOLAI EMLÉKNAPJA
2021.10.22.
Időpontja:
ŐSZI SZÜNET
2021.10.23.
Kezdő időpont:
2021.11.01.
Záró időpont:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. november 2. (kedd).
JELENTKEZÉS A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRA
2021.12.03.
Kezdő időpont:
A negyedikes és nyolcadikos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
TANÍTÁSI NAP SZOMBATON
2021.12.11.
Időpontja:
A 14/2020. (V. 13.) ITM rendelet a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend alapján

december 11. (szombat) munkanap, míg december 24. (péntek) pihenőnap. A jogszabály által
országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése
értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
TÉLI SZÜNET
2021.12.22.
Kezdő időpont:
2022.01.02.
Záró időpont:
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási
nap 2022. január 3. (hétfő).
A 2021/2022. TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉNEK VÉGE
2022.01.21.
Időpontja:
A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁK
2022.01.22. 10:00
Időpontja:
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi
írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra.
PÓTLÓ KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁK
2022.01.27. 14:00
Időpontja:
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
kilencedik évfolyamra; azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni.
„PÉNZ7” PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÓI TÉMAHÉT
2022.03.07-11.
Időpontja:
AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ISKOLAI EMLÉKNAPJA
2022.03.11.
Időpontja:

DIGITÁLIS TÉMAHÉT
2022.04.04-08.
Időpontja:
TAVASZI SZÜNET
2022.04.14.
Kezdő időpont:
2022.04.19.
Záró időpont:
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2022. április 20. (szerda).
ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS
2022.04.21.
Kezdő időpont:
2022.04.22.
Záró időpont:
Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók
beiratkoztatása.
HOLOKAUSZT ÁLDOZATAI EMLÉKNAP
2022.04.13.
Időpontja:
HATÁROZAT A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELRŐL
2022.04.29.
Időpontja:
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló
értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA EMLÉKNAP
2022.06.03.
Időpontja:
ORSZÁGOS MÉRÉSEK
2022.05.04.
Kezdő időpont:
2022.05.17.
Záró időpont:
8. évfolyam - A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló
számára az egyik mérési napon a szövegértés és a matematikamérést, a másik mérési napon a
természettudományi mérést bonyolítjuk le.
2022.05.18.
Kezdő időpont:
2022.05.31.
Záró időpont:
6. évfolyam - A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló
számára az egyik mérési napon a szövegértés és a matematikamérést, a másik mérési napon a
természettudományi mérést bonyolítjuk le.
2021.09.01-2022.06.15.
Időpontja:
A 2021/2022. tanévben az 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 5-8. évfolyamos tanulók esetében végezzük el. A
mérés eredményeit 2022. június 15-ig töltjük fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt
rendszerbe.

