A TANÉV MUNKARENDJE
2021-2022

Szorgalmi idő

2021. szeptember 1- től
2022. június 15-ig
Tanítási napok száma: 181

Első félév vége

2022. január 21. péntek

¼ éves magatartás, szorgalom
értékelése
Első félévi osztályozó
konferencia
Félévzáró értékelő értekezlet
Szünetek

Ünnepélyes tanévnyitó :
2021. szeptember 1. 8 óra
(1.5.8. évfolyamszámára)
Többi évfolyam iskolarádión
keresztül
Első tanítási nap:
2021. szeptember 1. szerda
Utolsó tanítási nap:
2022. június 15. szerda
Szülő értesítése a tanuló első
félévben elért tanulmányi
eredményéről:
2022. január 28. péntek

2021. november 8. hétfő

Alsó és felső tagozat

2022. január 21. péntek
2022. január 31. hétfő

Alsó és felső tagozat

Őszi szünet
2021. október 23.- november 1.

Téli szünet
2021. december 22.- 2022.
január 2.

Síszünet
2022. február 21.-25.

Tavaszi szünet
2022. április 14. -19.

Nyári szünet
Szorgalmi idő utolsó napja

2022. június 15. szerda

DÖK (Hajós) családi nap

2022. június 14. kedd

A szünet előtti utolsó tanítási
nap:
2021. október 22. péntek
A szünet utáni első tanítási
nap:
2021. november 2. kedd
A szünet előtti utolsó tanítási
nap:
2021.december 21. kedd
A szünet utáni első tanítási
nap:
2022. január 3. hétfő
A szünet előtti utolsó tanítási
nap: 2022. február 18. péntek
A szünet utáni első tanítási
nap:
2022. február 28. hétfő
A szünet előtti utolsó tanítási
nap:
2022.április 13. szerda
A szünet utáni első tanítási
nap:
2022. április 20. szerda
A szünet első napja:
2022. június 16. csütörtök

¾ éves magatartás szorgalom
értékelése

2022. március 21. hétfő

Alsó és felső tagozat

Tanév végi osztályozó
konferencia

2022. június 15. szerda

Alsó és felső tagozat

Tanévzáró

2022. június 18. szombat, 9 óra

Ballagás

2022. június 18. szombat, 10
óra

Tanévet értékelő értekezlet

2022. június 24. péntek

Beiskolázás
(leendő első osztályosok
beiskolázása)

2022. február 4. 11. 18.
péntek
14 óra

Leendő első osztályos tanulók
szüleinek tájékoztató

2022. március 2.
szerda, 1-3. óráig

Leendő első osztályos tanulók
szüleinek nyílt órák

2022. március 9. -10. -11.
szerda, csütörtök, péntek
2022. március 16-17-18.
szerda, csütörtök, péntek
2022. évi általános beíratási
időszak:
2022. április 21.-22.
2022. június 6.
0. szülői értekezlet a leendő
elsős szülők számára

Játékos ismerkedés a leendő
első osztályos gyerekekkel

2021. október 4. hétfő
szülői értekezlet

Tájékoztató a nyolcadik
osztályos tanulók szüleinek a
továbbtanulásról

2021. december 3.
A tanulók jelentkezése a
központi írásbeli felvételi
vizsgára közvetlenül a központi
írásbeli vizsgát szervező
intézménybe

Beiskolázás
(középfokú iskolai felvételi
eljárás)

2022. január 22. 10 óra
Központi írásbeli felvételi
vizsgák az érintett 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban
Központi írásbeli felvételi
vizsgák a 9. évfolyamra
jelentkezők számára az érintett
intézményekben
2022. január 27. 14 óra
Pótló központi írásbeli felvételi
vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a
kilencedik évfolyamra
jelentkezők számára azoknak,
akik az előző írásbeli felvételi
vizsgán alapos ok miatt nem
tudtak részt venni.
2022. február 18.
Az általános iskola továbbítja a
tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a
Tanulói adatlap első példányát a
Hivatalnak küldi.

Munkanap áthelyezés:
2021. szeptember 25. szombat, - tanulmányi kirándulás (2022. február 21. hétfő helyett)
Munkanapok:
2021. december 11. szombat, országos munkanap (2021. december 24., péntek pihenőnap)
2022. március 26. szombat, országos munkanap ( 2022. március 14., hétfő pihenőnap)

