
 

A 2021/2022-es tanév rendje 
 

 
 

Szorgalmi idő:  A tanítási év első tanítási napja:  2021. szeptember 1.  (szerda) 

A tanítási év utolsó tanítási napja:  2022. június 15.  (szerda) 

Tanévnyitó:     2021. szeptember 1. (szerda) 8 óra 

Tanévzáró ünnepély/Ballagás: 2022. június 18. (szombat) 9 óra 

Tanítási hetek/napok száma:  36 hét 181 tanítási nap 

 

Első félév vége: 2022. január 21. (péntek)   

Félévi értesítők kiosztása: január 28. (péntek) 

  

Szünetek: 

- Az őszi szünet 2021. október 23-től november 1-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap:   2021. október 22. (péntek) 

A  szünet utáni első tanítási nap:  2021. november 2. (kedd) 

  

- A téli szünet 2021. december 21-től 2022. január 2-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap:   2021. december 20. (hétfő) 

A szünet utáni első tanítási nap:  2022. január 3. (hétfő)  

 

- A tavaszi szünet 2022. április 14-től április 19-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap:   2022. április 13. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap:   2022. április 20. (szerda) 

  

Értekezletek: 

 

Szülői értekezlet: 

- 2021. szeptember 1.(szerda) vagy 2. (csütörtök) 16 vagy 17 órától   

- 2022. január 11. és 15. között rendkívüli szülői értekezlet 8. osztálynak 

- 2022. február 7. (hétfő) vagy 8. (kedd) 16vagy 17 órától 

   

Fogadó órák: előzetes regisztrációs időpont egyeztetés alapján 

- 2021. november 15.  (hétfő) 16 – 18 óráig /alsó tagozaton 16-19 

óráig/ 

- 2022. április 25.  (hétfő) 16 – 18 óráig /alsó tagozaton 16-19 

óráig/ 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 

 

2021. december 21. kedd  

2022. január 31. 9 00 félévzáró értekezlet  

2022. február 10. csütörtök  -sí szünet 



 2022. február 11. péntek  -sí szünet 

 2022. június 10. péntek osztályozó értekezlet 

 

Rendkívüli munkanapok:  

   2021. szeptember 11. (szombat) Nemzetiségi nap-Szüreti felvonulás 

 

Országos mérések: 

   DIFER-mérés: 

2021. október 15. felmérni 

     2021. november 5-ig lejelenteni 

  2021. december 10-ig elvégezni 

 

A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát nyolcadik 

évfolyamos tanulóink számára: -  2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között kell megszervezni a Hivatal által elkészített - és 

informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára 

elérhetővé tett - digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által 

kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

 

Országos mérések 6. évfolyam:  

2022. május 18. matematika-szövegértés mérés 

2022. május 19. természettudományi és idegen nyelvi 

mérés   

 

Országos mérések 8. évfolyam:  

     2022. május 10. matematika-szövegértés mérés 

2022. május 11. természettudományi és idegen nyelvi 

mérés   

 

(A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 

2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.) 

 

- A diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése: 2022. január 

10. és április 22. között.  

A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig töltik fel a 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.  

 

Iskolai szintfelmérők: 

- Matematika mérés (8. osztály): 

2021. december 13. (hétfő) 

- Magyar nyelv-és irodalom mérés (7. osztály) 

  2022. április 25. (hétfő) 

- Magyar nyelv-és irodalom felmérés (4. osztály) 

2022. május 9. (hétfő) 

- Német nyelvi mérés (7. osztály) 



2022. május 16. (hétfő) 

- Német nyelvi mérés (4. osztály) 

2022. május 16. (hétfő) 

 

- Matematika mérés (4. osztály) 

    2022. május 30. (hétfő) 

 

Osztálykirándulás: 

2022. június 13-14. (hétfő-kedd) Mindkét napon egész napos (min. 15 

óráig tartó) elfoglaltságot kell szervezni a diákoknak. Sem étkezés, sem 

pedig napközi nem megoldható. 

Sportnap: 

2022. június 15. (szerda) 

 

Beiratkozás: 

2022. április 11.( hétfő) 8-16 óráig  

2022. április 12. (kedd) 8-16 óráig 


