
A 2021-22. tanév eseményei, rendezvényei 

 

készült az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete  

a 2021/2022. tanév rendjéről alapján  

(a járványügyi helyzet változása a tanév rendjét módosíthatja!) 

 

Értekezletek, megbeszélések 

Alakuló értekezlet, szakmai műhelyek megalakulása, vezetőik megválasztása 

 2021. augusztus 23. hétfő, 9.00, felelős: Lázár Tibor intézményvezető 

Osztályfőnöki értekezlet 

 2021. augusztus 24. kedd, 9.00, felelős: Magyar Zsolt intv.h. 

Munkaközösségi megbeszélések 

 2021. augusztus 23-26. külön beosztás szerint, intézményvezetői (ig, igh.) jelenléttel 

 felelősök: munkaközösség-vezetők 

Szakmai munkacsoportok (műhelyek) megbeszélései, éves tervük elkészítése 

 2021. augusztus 23-26. felelősök: műhelyvezetők 

Pedagógiai tanács ülése 

 2021. augusztus 26. csütörtök, 9.00, felelős: Lázár Tibor intézményvezető 

Tanévnyitó értekezlet 

 2021. augusztus 31. kedd, 9.00, felelős: Lázár Tibor intézményvezető 

Nevelési értekezlet. Téma: Pedagógiai program, 11-12. évfolyam választható óráinak rendszere 

 2021. november 10. szerda, felelős: Lázár Tibor intézményvezető 

Nevelési értekezlet. Téma: Békés iskolák program 

 2022. március 23. szerda, felelős: Lázár Tibor intézményvezető 

Egy osztályban tanító tanárok értekezlete 

 8.a, 10.a, 10.c osztály: 2021. november 17. szerda, felelős: Györgyné Maklári Zsuzsa intv.h. 

 8.b, 10.b, 10.d osztály: 2021. november 24. szerda, felelős: Györgyné Maklári Zsuzsa intv.h. 

Első félév végi osztályozó értekezletek (félév vége: 2022. január 21., péntek) 

 2022. január 20-21. felelős: Györgyné Maklári Zsuzsa intv.h., vezetőség 

Félévi értekezlet 

 2022. február 2. szerda, felelős: Lázár Tibor intézményvezető 

Osztályozó értekezletek a végzős évfolyam számára 

 2022. április 28. csütörtök (vagy 27. szerda), felelős: Györgyné Maklári Zsuzsa intv.h.  

Év végi osztályozó értekezletek 

 2022. június 15. szerda, felelős: Györgyné Maklári Zsuzsa intv.h. 

Tanévzáró értekezlet 

 2022. június 27. hétfő, felelős: Lázár Tibor intézményvezető 



Ünnepélyek, megemlékezések 

Tanévnyitó ünnepély  

 2021. szeptember 1. szerda, 8.30, felelős: Magyar Zsolt intv.h. 

Iskolai ünnepély Október 23-a évfordulója alkalmából  

 2021. október 22. péntek, felelős: Magyar Zsolt intv.h., szakmai műhely 

Iskolai ünnepély Március 15-e alkalmából 

 2022. március 11. péntek, felelős: Magyar Zsolt intv.h., szakmai műhely 

Tanévzáró ünnepély 

 2022. június 24. péntek, felelős: Magyar Zsolt intv.h. 

Megemlékezések az iskolarádión keresztül: 

Október 6. alkalmából 

 2021. október 6. szerda, felelős: Magyar Zsolt intv.h., Kósa Zsolt mkv. 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

 2022. február 25. péntek, felelős: Magyar Zsolt intv.h., Kósa Zsolt mkv.  

Holokauszt-emléknap 

 2022. április 13. szerda, felelős: Magyar Zsolt intv.h., Kósa Zsolt mkv.  

Nemzeti Összetartozás Napja 

  2022. június 3. péntek, felelős: Magyar Zsolt intv.h., Kósa Zsolt mkv. 

 

Rendezvények 

Karácsonyi hangverseny 

 2021. december 15. szerda, felelős: Magyar Zsolt intv.h. 

Regölés 

 2021. december 21. kedd, felelős: Magyar Zsolt intv.h. 

Ballagás 

 2022. április 29. péntek (vagy 28. csütörtök) 11.00, felelős: Magyar Zsolt intv.h. 

Szalagavató a Sportkastélyban (a járványügyi előírásokhoz igazodóan tartható meg, feltételesen) 

 2022. január 23. vasárnap, felelős: Magyar Zsolt intv.h. 

 

Szakmai és szabadidős táborok, kirándulások  

Matematika tantárgyi szakmai tábor (külső helyszínen vagy az iskolában) 

 2021. október, felelős: Juhász István mkv. 

Sítáborok (a járványügyi előírásokhoz igazodóan tartható meg, feltételesen) 

 2022. január 24. – január 30. 

 felelősök: Boros Gábor mkv., Forrás Péter tanár 

Korcsolyatábor (a járványügyi előírásokhoz igazodóan tartható meg, feltételesen) 

 síszünetben, felelős: Magyar Zsolt intv.h. 



Kémia tantárgyi szakmai tábor (külső helyszínen vagy az iskolában) 

 2022. január, felelős: dr. Borbás Réka tanár 

Osztálykirándulás a 7-11. évfolyam számára (1 nap) 

 2022. június 10. péntek 

Terepgyakorlat a 11. évf. biológia emelt szintű csoportjának 

 2022. május, felelős: Dr. Sumi Ildikó mkv., Csupák Adrien tanár 

 

Iskolán belüli szakmai rendezvények 

Pályaorientációs nap (1 tanítás nélküli munkanap) 

 2022., felelős: Magyar Zsolt intv.h., szakmai műhely 

Tudományos nap / Tehetségnap 

 2022. március 26., felelős: Magyar Zsolt intv.h., szakmai műhely 

István-nap (1 tanítás nélküli munkanap) 

 2022. április 23., szombat, felelős: Magyar Zsolt intv.h., Kovács Péter DÖK-tanár, diáktanács 

Projektnapok, tudományos nap (projektbemutatókkal) 

 2022. március 23-25. felelős: Magyar Zsolt intv.h., szakmai műhely 

Évfolyamszintű képzések 

 2022. június 13-14., felelős: Magyar Zsolt intv.h., szakmai műhely 

 

Csereutak 

 
A járványügyi előírásokhoz igazodóan. 

 
 
 

Iskolai szünetek 

őszi szünet:  2021. október 25-29. (október 23. – november 1.) 
téli szünet:  2021. december 22. – 2021. december 31. (2021. december 22. - 2022. január 2.)  
síszünet:  2022. január 24 – 28. (5 tanítás nélküli munkanappal) 
tavaszi szünet:  2022. április 14 – 19. 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok 

2022.    pályaorientációs nap 
2022. január 24-28. (hétfő-péntek):   síszünet 
2022. április 23. szombat:   István-nap (április 29. péntek, áthelyezett munkanap) 
2022. április 29. péntek:   áthelyezett munkanap április 23.-ra 

 



Vizsgák, mérések 

osztályozó vizsgák: 2021. augusztus 24 – 26.  
őszi érettségi vizsgaidőszak: 2021. október 18. – november 26. 
Pálmay Lóránt Matematikai tehetségkutató Verseny – írásbeli forduló: 2021. január 14. 
osztályozó vizsgák: 2021. január 10-11.   
központi írásbeli felvételi vizsga (6., 8. évf.): 2022. január 22. (szombat) 
pótló írásbeli felvételi vizsga: 2022. január 27. (csütörtök) 
szóbeli felvételi meghallgatás időszaka: 2022. február 28 – március 7. 
magyar nyelv és irodalom próbaérettségi a végzős évfolyamnak: 2022. március 4. (péntek) 
matematika próbaérettségi a végzős évfolyamnak: 2022. március 25. (péntek) 
osztályozó vizsgák: 2022. április 11-12. 
írásbeli érettségi vizsgák: 2022. május 2. – május 23. 
kompetencia-mérés (10. évfolyam): 2022. április 20 – 21. (szerda – csütörtök) 
természettudományi mérés (10. évfolyam): április 29. (péntek) (vagy április 28. csütörtök) 
kompetencia-mérés (8. évfolyam): 2022. május 9. (hétfő) 
természettudományi mérés, angol nyelvi mérés (8. évfolyam): 2022. május 11. (szerda) 
matematika felmérő (11. évfolyam): 2022. május 25. (szerda) 
osztályozó vizsgák: 2022. június. 7-9. 
szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint): 2022. június 1-9.  
szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 12.a, 12.b: 2022. június 13 – 24. 
szóbeli érettségi vizsgák (középszint) 12.c, 12.d: 2022. június 13 – 24. 


