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A tanév fontosabb időpontjai 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma időpont 

1. Továbbképzés 2021.10.01. 

2. 
Pályaorientációs nap  

(nincs tanítás, de kell jönni a tanulóknak) 
2021.10.12. 

3. Tankerületi szakmai nap 2021.11.17. 

4. Nevelési értekezlet 2021.12.20. 

5. Nevelési értekezlet 2021.12.21. 

6. Farsang utáni pihenőnap 2022.02.14. 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2021. szeptember 1. 

Utolsó nap: 2022. június 15.  

 

A szorgalmi időszak első féléve 2022. január 21-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, 

illetve gondviselőjét 2022. január 28. napján tájékoztatjuk a félévi értesítő által.  A tanév 181 tanítási napból 

áll.   

 

A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2021. október 25 – október 29. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap: november 2. kedd 

 

Téli szünet: 2021. december 22 - december 31. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 17. péntek 

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

 

Tavaszi szünet: 2022. április 14 - április 19. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 13. szerda 

A szünet utáni első tanítási nap: április 20. szerda 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 

2022. március 15.  - kedd  

2022. június 6. - Pünkösdhétfő  
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Egységesen elrendelt munkanap áthelyezések:  

2021. december 11., szombat (2021. december 24. helyett). A szombati munkanapon karácsonyi kézműves 

programot szervezünk a gyerekeknek. 

2022. március 26. szombat (2022. március 14. helyett). A szombati munkanapon Víz napja vetélkedőket 

szervezünk a tanulóknak. 

 

Ballagás időpontja: 2022.06.18. 

Tanévzáró ünnepély időpontja: 2022.06.22. 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

időpont esemény / téma 

2021.09.07. 1-4. évfolyamos tanulók szülői értekezlete 

2021.09.08. 5-8. évfolyamos tanulók szülői értekezlete 

2021.11.08. 1. osztályosok szülői értekezlete 

2021.11.29. Fogadóóra az 1-4. évfolyamon tanulók szüleinek 

2021.11.30. Fogadóóra az 5-8. évfolyamon tanulók szüleinek 

2022.02.07. Szülői értekezlet 1-4. évfolyam 

2022.02.08. Szülői értekezlet 5-8. évfolyam 

2022.04.25. Fogadóóra az 1-4. évfolyamon tanulók szüleinek 

2022.04.26. Fogadóóra az 5-8. évfolyamon tanulók szüleinek 

2022.06.01. Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja 

időpont esemény / téma 

2021.11.23. Nyílt nap az 1-4. évfolyamon tanulók szülei számára 

2021.11.24. Nyílt nap az 5-8. évfolyamon tanulók szülei számára 

2022.03.03. Nyílt nap a leendő 1. osztályosoknak és szüleiknek 
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A tanulók mindennapi életét gazdagító programok 

esemény / téma időpont 

IDK választás 2021.09.17. 

IDK fórum 2021.09.21. 

Magyar Diáksport Napja, 

Akadályverseny 
2021.09.24. 

Papírgyűjtés 09.28-29. 

Őszi Forgatag / alsós kézműves nap 2021.10.22. 

Őszbúcsúztató buli / felsős rendezvény 2021.11.05. 

Mikulás 2021.12.06. 

Adventi vásár 2021.12.16. 

Karácsonyi ünnepségek 2021.12.17. 

Farsang 2022.02.12. 

Jótékonysági bál 2022.02.19. 

Víz napja – vetélkedők 2022.03.26. 

Idegen nyelvi napok 04.11-12. 

Húsvétolás 2022.04.13. 

Föld napja – vetélkedők 2022.04.22. 

Madarak, Fák napja 2022.05.10. 

Tolnay-hét 06.07-11. 

Jutalomkirándulás 2022.05.20. 
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Az iskolában az alábbi házi versenyeket rendezik meg a munkaközösségek 

  

Verseny megnevezése Évfolyam Időpont 

Kovácsné Lapu Mária 

szavalóverseny 
1-4. 

2021.11.16. 

Kovácsné Lapu Mária 

szavalóverseny 
5-8. 

2021.11.24. 

Kovács Géza versíró 

verseny 
1-8. 

2022.01.07.-01.21. 

Nyelvi versenyek 5-8.  2022.04.11-12. 

 

 

 


