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A tanév helyi rendje 

          

1. A 2020/2021. tanévben a tanítási év 

• első tanítási napja: 2020. szeptember 1. (kedd) 

• utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd) 

 

A tanítási napok száma 

A tanítási napok száma százhetvenkilenc (179) nap.  

 

Az első félév 

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. 

Szülők értesítésének határideje: 2021. január 29. 

 

2. A tanítási szünetek 

 

• Az őszi szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási 

nap 2020. november 02. (hétfő). 

• A téli szünet  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2021. január 04. (hétfő). 

• A tavaszi szünet  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 30. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 

2021. április 07. (szerda). 
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3. Tanítás nélküli munkanapok 

1. 2020. október 16. pályaorientációs nap 

2. 2020. december 12. nevelési értekezlet 

3. 2021. február 1.  félévi értekezlet 

4. 2021. március 31. nevelési értekezlet 

5. 2021. június 11. diákönkormányzati nap 

6. 2021. június 14. tanulmányi kirándulás 

4. Idegen nyelvi  (angol/német nyelv) mérés: 

2021. május 19. (szerda) 

5. Országos kompetenciamérés: 

2021. május 26. (szerda) 

Anyanyelvi és matematikai alapkészségek vizsgálata 6. és 8. évfolyamokon valamennyi 

tanulóra kiterjedően. 

6. NETFIT mérés: 

• 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezni.  

• A mérés eredményeit 2021. május 28-ig kell feltölteni a NETFIT® rendszerbe. 

7. Beiratkozás: 

• 2021. április 15-16-án 

8. A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata (kísérleti - 8. évfolyamos 

tanulók) 

• 2020. szeptember 21. és október 12. között 

9. Témahetek a 2020/21-es tanévben 

• „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

2021. március 1. és 2021. március 5. között 

• Digitális Témahét 

2021. március 22. és 2021. március 26. között 

• Fenntarthatósági Témahét 

2021. április 19. és 2021. április 23. között 

• Témanap 

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 

2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja) 


