
                         

 

 
 

Nyitvatartási rend 

Az intézmény épülete szorgalmi időben munkanapokon reggel 05:30 órától este 20:30 óráig tart 

nyitva, továbbá szombaton 8.00-tól 17.00 óráig. 

Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik.  

Ügyfélfogadási rend:  

hétfőtől csütörtökig: 8.00 – 16.00-ig  

pénteken: 8.00-tól 13.30-ig 

 

Az igazgató időpont egyeztetés után fogadja a szülőket és a tanulókat.  

 

 

 

Éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontok 

A tanév, a tanítási év 
 

A 2021/2022. tanév 2021.09.01-től (szerda) 2022.06.15-ig (szerda) tart. 

Első tanítási napja: 2021. szeptember 01. (szerda) 

Utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda). 

 

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig (péntek) tart.  

(Az iskola 2022. január 28-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben 

elért tanulmányi eredményekről.) 

 

A nappali oktatásmunkarendje szerint működő szakképző iskolákban a tanítási napok száma 

százhetvenkilenc (179) nap. 

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap: 

a.  középfokú iskolákban 2022. április 29 (péntek). 

b.  két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. május 31. 

(kedd) 
A szakképző intézmény azon évfolyamain, amelyeken közismereti oktatás nem folyik, a szakképzés 

a tanév és a tanítási év rendjére tekintet nélkül is megkezdhető. 

 

 

 



 

A tanítási 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). 

 

 

 

A vizsgák rendje 
 

Szakmai vizsgaidőszakok: 

2021. ősz 2022. tavasz 

2021. október-november 2022. február-március 2022. május-június 

 

 A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont által 

meghatározott időpontban lehet tenni. 

 Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter 

az általa vezetett minisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján teszi 

közzé. 

 A projektfeladat vizsgaidőpontját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg. 

 A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga legkésőbb 12. évfolyam február-

március időpontjáig tehető le. 

 

 

Középiskolai felvételi eljárás: 

 
    A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi 

tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi 

eljárásról. 

    November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek 

központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig 

jelentkezhetnek a diákok. 

    A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli 

vizsgát pedig január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a diákokat. 

    A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet jelentkezni. 

    A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják. 

    A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-én lehet majd módosítani. 

 

    A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a diákokat. 

    2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

    A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz. 

 
 

A témahetek és témanap 
 

A témaheteket a minisztérium a tanév rendjében az alábbi időpontok szerint hirdette meg:  

 

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

 Digitális Témahét 2022. április 4–8. között, 

 Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között, 



 Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. (Egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek témanap) 

 

 

Országos mérések 

 Pályaorientációs mérés: 8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérést – kivéve a 

felnőttoktatásban tanulók esetén – 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között tartják 

(helyszíne az általános iskola). 

 

 Országos kompetenciamérés: 10. évfolyamon 2022. április 20. és május 3. között lesznek. 

 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: Fizikai állapot- és edzettség vizsgálat: 

a mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt rendszerbe. 

 

 

Ünnepségek, rendezvények és iskolai események 

2021. SZEPTEMBER 

NAP ESEMÉNY 

01.  

szerda 

Tanévnyitó ünnepség 

Első tanítási nap 

Osztályfőnöki nap; ,,Az első találkozás” 

02-03. 

csütörtök-péntek 

Szocializációs nap, sportnap 

08. 

szerda 

Szülői értekezlet 

18. 

szombat 

Tirpák Fesztivál 

 

24. 

péntek 

Magyar Diáksport Nap  

29. 

szerda 

Diagnosztikus mérés határideje 

 

2021. OKTÓBER 

NAP ESEMÉNY 

04.  

hétfő 

Városi szülői értekezlet 

04-08 

hétfő-péntek 

Fenntarthatósági projekthét 

06. 

szerda 

Megemlékezés az aradi vértanúkról (rádióműsor) 

15. 

péntek 

Szalagavató 

14-21 Őszi vizsgaidőszak 

22. 

péntek 

Október 23-i megemlékezés, kiállítás 

22. 

péntek 

Őszi szünet első napja 

 



2021. NOVEMBER 

NAP ESEMÉNY 

02. 

kedd 

Őszi szünet utáni első tanítási nap 

12.  

péntek 

Nevelési értekezlet 

18. 

csütörtök 

Nyílt nap, Országos konferencia megszervezése 

(Orientáció,dobbantó,műhelyiskola) 

22. 

kedd 

Szépolvasási és szépkiejtési verseny 

24.  

csütörtök 

Pályaválasztási kiállítás 

26. 

péntek 

Bencs Futball Kupa (meghívásos) 

 

 

 

2021. DECEMBER 

NAP ESEMÉNY 

17.  

péntek 

Karácsonyi ünnepi műsor 

21. 

péntek 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

 

 

 

2022. JANUÁR 

NAP ESEMÉNY 

03. 

hétfő 

Téli szünetet követő első tanítási nap 

 

21. 

péntek 

A tanév első félévének vége 

 

28. 

péntek 

Félévi értesítők kiosztásának határideje 

 

 

 

2022. FEBRUÁR 

NAP ESEMÉNY 

02. 

szerda 

Félévi tantestületi értekezlet 

9. 

szerda 

Szülői értekezlet 

25. 

péntek 

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatairól (rádióműsor) 

 

 



 

2022. MÁRCIUS 

NAP ESEMÉNY 

07-11 

hétfő-péntek 

,,Pénz7’’pénzügyi és vállalkozói témahét 

14. 

hétfő 

Megemlékezés március 15-ről, ünnepi műsor 

 

 

 

2022. ÁPRILIS 

NAP ESEMÉNY 

4-8. 

hétfő-péntek 

Digitális Témahét 

 

8.  

péntek 

Bencs nap 

13.  

szerda 

 

Tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

20. 

 szerda 

Tavaszi szünetet követő első 

tanítási nap 

25-29 

hétfő-péntek 

Fenntarthatósági témahét 

29.  

péntek 

Diákok értesítésének határideje a felvételről 

29.  

péntek 

Az iskola végzős évfolyamának utolsó tanítási napja 

Osztályozó konferencia 

Ballagás 

 

 

 

2022. MÁJUS 

NAP ESEMÉNY 

április 2. -május 3. Országos kompetenciamérés 

25. 

szerda 

Szavalóverseny (házi) 

május-június Szóbeli és gyakorlati vizsganapok 

 

 

 

2022. JÚNIUS 

NAP ESEMÉNY 

6. 

hétfő 

Munkaszüneti nap, (Pünkösd) 

03. 

péntek 

Nemzeti összetartozás napja 



15. szerda NETFIT mérés eredményeinek feltöltése 

15. 

szerda 

Utolsó tanítási nap 

Osztályozó konferencia 

22-24 

szerda-péntek 

Beiratkozás 

30. 

csütörtök 

Tanévzáró tantestületi értekezlet 

 

 

 

 

 

 

 

 


