Tanév rendje 2021/2022.
Első tanítási nap: 2021. szeptember 1.
Idén szeptember 1-én, szerdán kezdődik a tanítás, a tanév 181 napos lesz.
A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata: 2021. szeptember 20. és 2021.
október 11. között lesz.
Az általános iskolák a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2021. szeptember 20. és 2021.
október 11. között megszervezik a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a
digitális mérő- és támogató eszközökkel.
Első évfolyamos diákok felmérése: 2021. október 15-ig
2021. október 15-ig az általános iskolák felmérik, hány olyan elsős diákot oktatnak, akinél - az
óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján - az alapkészségek
fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni. Az általános iskolák 2021. október 5-ig jelentik
az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat 2021. december 10-ig kell elvégezni.
Őszi szünet: 2021. október 23-tól november 1-ig tart
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. november 2. (kedd).
Téli szünet: 2021. december 22-től 2022. január 2-ig tart
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási
nap 2022. január 3. (hétfő).
Az első félév 2022. január 21-ig tart.
Az első félév 2022. január 21-ig tart, az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a diákokat és a
szülőket az első félévi tanulmányi eredményről.
Tavaszi szünet: 2022. április 14-től április 19-ig tart
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. április 21-22.
Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni.
Fizikai állapot felmérése:
A 2021/2022. tanévben is felmérik az iskolák a diákok fizikai állapotát és edzettségét, a
vizsgálatot az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével a nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében szervezik meg az iskolák. A mérés
eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.
A tanév során iskolánkban két országos mérési program lebonyolítására kerül sor:

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és
természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, a miniszteri
rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével;
b) az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés,
amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti
A2 szintű nyelvtudást méri.
A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az
egyik mérési napon az (a) pontban szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika
mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó, b)
pont szerinti mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.
A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,
a) a 6. évfolyamon 2022. május 18-31.,
b) a 8. évfolyamon 2022. május 4-17.,közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló
számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt - a helyi sajátosságoknak megfelelően - az
intézmény vezetője határozza meg.
Utolsó tanítási nap: 2022. június 15.

Iskolai tanév helyi rendje 2021/2022.
Szeptember
Tanévnyitó ünnepély (aug. 31.)

F.: igazgató, tantestület

Szülői értekezletek (szept. 1-9.)

F.: osztályfőnökök

Tanmenetek elkészítése (szept. 20.)

F.: tantestület

Munkaterv megbeszélés (szept. 22.)

F.: igazgató

SZM választmányi értekezlet (szept. 28.)

F.: igazgató

Tanulmányi versenyek meghirdetése

F.: munkaterv szerint

Magyar Diáksport Napja (szept. 24.)

F.: testn. munkak., DÖK

Felsőgallai szüreti felvonulás (szept. 25.)

F.: német munkakk, iskolavezetés

Október
Statisztika elkészítése

F.: igazgatóhelyettesek

Anyakönyvek megnyitása

F.: osztályfőnökök

Megemlékezés az aradi vértanúkról
iskolarádión (okt. 6.)

F.: 6.b osztályfőnöke

Megemlékezés okt. 23-ról iskolarádión

F.: 8.b osztályfőnöke

(okt. 22.)

November
Megyei szépolvasási verseny (nov. 4.)

F.: német munkak.

Márton-nap (nov. 11.)

F.: német munkak.

Nyílt napok (5. osztály)

F.: of-ök, szaktanárok

Fogadóóra (nov. 25. csütörtök)

F.: tantestület

Pályaválasztási szülői értekezlet

F.: igazgató, 8.a, 8.b osztályfőnöke

December
Mikulás-buli (dec. 3.)

F.: osztályfőnökök

Borbála-napi megemlékezés (dec. 3.)

F.: iskolavezetés

Pályaorientációs nap (dec. 11.)

F.: iskolavezetés

Tanulók szüleinek kiértesítése
a várható bukásokról (dec.15.-ig)

F.: osztályfőnökök

Január
Iskolagyűlés

F.: igazgató, DÖK-segítő

Osztályozó értekezlet (jan. 20.)

F.: iskolavezetés

Félévi tantestületi értekezlet (jan. 26.)

F.: igazgató

Félévi értesítők kiosztása (jan. 28.)

F.: osztályfőnökök

Február
Nyílt napok (1-4. osztály)

F.: of-ök, szaktanárok

Szülői értekezletek (jan. 31. - febr. 4.)

F.: of-ök, tantest.

Továbbtanulási jelentkezési lapok

F.: osztályfőnökök,

elkészítése, továbbítása

igazgatóhelyettesek

Farsangolás (febr. 18.)

F.: DÖK-segítő, tantest.

Március
Megyei nemzetiségi németverseny (márc. 17.) F.: német munkak.
Projektnap – digitális kultúra (márc. 23.)

F.: iskolavezetés

Nyílt nap leendő első osztályosoknak (márc. 10.)

F.: igazgató

alsós munkak.-vez.
Március 15-i ünnepély (márc. 11.)

F.: 7. osztályok of-ei

Széchenyi-hét

F.: DÖK-segítő, tantest.

Beiskolázási terv elkészítése

F.: igazgató

Április
Hulladékgyűjtés

F.: DÖK-segítő

Iskolai beíratások (ápr. 21-22.)

F.: iskolavezetés

Fogadóóra (ápr. 28.)

F.: tantestület

Május
Anyák napi ünnepségek

F.: osztályfőnökök

Táborozás előkészítése

F.: igazgatóhelyettesek,
tánctanár, igazgató

Idegennyelvi mérés, kompetenciamérés

F.: igazgató, igazgatóhelyettes,
német munkak., osztályfőnökök

a 6. évfolyamon 2022. május 18–31. között 2 napon

a 8. évfolyamon 2022. május 4–17. között 2 napon
Június
Osztálykirándulások (jún. 7.)

F.: osztályfőnökök

Tanév végi beszámolók elkészítése

F.: pedagógusok,
munkaközösség-vezetők

Élménynap (jún. 3.)

F.: DÖK-segítő, tantest.

Tantestületi kirándulás (jún. 13.)

F.: közalkalmazotti tanács

Jutalomkirándulás (jún. 2.)

F.: DÖK-segítő, tantest.

DÖK-nap (jún. 1.)

F.: DÖK-segítő, tantest.

Bolondballagás (jún. 9.)

F.:

igazgató,

8.

osztályok

osztályfőnökei
Ballagás (jún. 10.) 16.30, illetve 17.30

F.: igazgató, tantestület

Osztályozó értekezlet (jún. 14.)

F.: igazgató

Tanévzáró ünnepség (jún. 21.) 17.30

F.: igazgató, tantestület

Tanévzáró tantestületi értekezlet (jún. 23.)

F.: igazgató, tantestület

Szabadságok kiadása

F.: igazgató

Iskolai éves beszámoló elkészítése

F.: igazgató, igazgatóhelyettes

A járványhelyzet alakulását figyelembe véve döntünk a fejezetben rögzített feladatok
megvalósításáról, halasztásáról vagy elhagyásáról.

