
2021/2022. tanév eseményei, határidős feladatok és felelősök 
Szorgalmi idő: 2021. szeptember 1., (szerda) – 2022. június 15., (szerda) 

Végzős évfolyam utolsó tanítási nap: 2022. április 29. 
180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap. 

 
A közösségi programokat a szokásoknak megfelelően megterveztük, de ezek a 

járványügyi előírásoknak megfelelően változhatnak. 
 

Szeptember 
1. (szerda)           8 óra Tanévnyitó 

Első tanítási nap: osztályfőnöki órák (3 
óra) 

6. (hétfő)        15 óra Esti munkarendű képzés első napja 
6. (hétfő) Tanórán kívüli foglalkozások beindítása 
8. (szerda)          16 óra Szülői munkaközösségi megbeszélés, 

Fogadóóra 
8. (szerda)          17 óra 
      17:30 
óra    

Összevont szülői értekezlet 
Szülői értekezlet kezdő és végzős 
évfolyamokon 

9. (csütörtök)     15:30 Gólyaavató 
17. (péntek)         8 óra Természettudományi nap 
17. (péntek)          OKTV-re jelentkezés 

Október 
6. (kedd) Megemlékezés az Aradi vértanúkról 
15. (péntek)       18 óra Szalagavató 
18-21. (hétfő-
csütörtök) 

Papírgyűjtés 

21. (szerda) 
18:00-22:00 

 
Könyvtári este 

22. (péntek)        12:15 Megemlékezés (1956. október 23.) 
22. (péntek) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
23. (szombat) Nemzeti ünnep 
október 25-29.  
(hétfő-péntek) 

Őszi szünet 

November 
2. (kedd) Az őszi szünet utáni első tanítási nap 
november közepe Indul a Média projekt 

SÉTA (Sajtó és tanulás)-program 
10. (szerda)        15:30 Szülői munkaközösségi megbeszélés 
10. (szerda) 
   16-17 óráig 
 17 órától 

 
Fogadóóra 
Szülői értekezlet osztályonként 

  



December 

Adventi időszakban Cipős doboz akció, adventi készülődés, 
gyertyagyújtás 

  
3. (péntekig) Elégtelenre álló tanulók szüleinek 

értesítése 
11. (péntek) Egészségnap 
12. (szombat) Tanítás nélküli munkanap 
17. (péntek) Adventi kirándulás Győrbe 
21. (kedd) 12:15 
 

Karácsonyi ünnep 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

december 22-31. 
(hétfő-csütörtök) 

Téli szünet 

  
2022. január 

3. (hétfő) A téli szünet utáni első tanítási nap 
január közepe  Utazás az Educatio kiállításra 
12. (szerda) 
 
    17 óra 

A végzős osztályok tájékoztatása a 
felvételi rendszerről osztályfőnöki órán, 
szülőknek 

17-21. (hétfő-péntek) Osztályozóvizsgák 
21. (péntek)  A magyar kultúra napja 
21. (péntek) Az első félév vége 

28. (péntekig) 
A szülők értesítése a félévi 
eredményekről  

Február 

9. (szerda)          15:30 Szülői munkaközösségi megbeszélés 
9. (szerda)          16 óra  
   17 óra 

Fogadóóra 
Szülői értekezlet osztályonként 

15. (kedd)  
Jelentkezés az érettségi vizsgára  
Felsőoktatási jelentkezések leadása 

02.21-25.  
(hétfő-péntek) 

Megemlékezés a kommunista diktatúrák 
áldozatairól 
(történelemórák keretében) 

25. (péntek) 18 óra Farsang 

 

Március 

4. (péntek) 
1-3. óra után 

Nyelvek Napja 

7-11. 
(hétfő-péntek) 

Pénz7 – pénzügyi tudatosság és 
gazdálkodás hete 

11. (péntek)            12:15 Iskolai megemlékezés (márc. 15.)  
15. (kedd) Nemzeti ünnep 



18. (péntekig)  Elégtelenre álló végzős tanulók 
szüleinek értesítése  

25. (péntek) Tanítás nélküli pályaorientációs nap 

Április 

4-8. (hétfő-péntek) 
A csángók földjén 
Határtalanul! kirándulás 

4-8. (hétfő- péntek) Digitális témahét 
6-13-ig,  
(szerda - szerda) 

Megemlékezés a holocaust áldozatairól 
(történelem órák keretében) 

12 (kedd) 
1-4. órában 

Nyelvi írásbeli szintvizsga (10. 
évfolyam) 

13. (szerda) Táncsics-nap 
14. (szerda) Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
14-19.  
(csütörtök-kedd) 

Tavaszi szünet 

20. (szerda) Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 
április közepe (péntek-
vasárnap) 

Fejér Megyei Diáknapok  

20. (péntek)-május 3. 
(kedd) 

Országos kompetenciamérés:10. 
évfolyam – digitális mérőeszköz 
alkalmazásával – szövegértési, 
matematikai, természettudományi 
mérések 

22. (péntek) 
Elégtelenre álló tanulók (9-11. évf.) 
szüleinek értesítése 

25-28. (hétfő-
csütörtök) 

Osztályozóvizsgák (előrehozott 
érettségihez) 

28. (csütörtök)                                   
 19:30 Szerenád 
  

Április folytatása 

29. (péntek) 
Utolsó tanítási nap a végzős 
évfolyamokon 

30. (szombat)     
                           10 óra 

 
Ballagás (munkanap: március 14. 
ledolgozása) 

április végén Cserekapcsolati látogatás Wolsztynba 

 

  



Május 

1. (vsárnap) Ünnepnap 

2-3. (hétfő-kedd)  8 óra 
Nyelvi szóbeli szintvizsga (10. 
évfolyam) 

2. (hétfő)      9 óra 
Magyar nyelv és 
irodalom 

K
özép- és em

elt szintű írásbeli érettségi vizsgák 
 

3. (kedd) 9 óra Matematika 
4. (szerda) 9 óra Történelem 
5. (csütörtök) 9 óra Angol nyelv 
6. (péntek) 9 óra Német nyelv 
10. (kedd)             8 óra 

                 14 óra
           

Kémia  

Földrajz 

12. (csütörtök)  
                   8 óra 

 
Biológia 

13. (péntek)           8 óra 
  
 
 14 óra 

Informatika,  
digitális kultúra – közép  

szint 
Művészettörténet, ének-
zene 

17. (hétfő)             8 óra   Informatika, digitális 
kultúra – emelt szint 

18. (kedd)   8 óra 
                    14 óra 

Fizika 
Vizuális kultúra 

31.  (kedd) 
Az érettségi dolgozatok 
megtekintésének napja 

Június 

1. (szerda) 
Az érettségi dolgozatok javításaival 
kapcsolatos észrevételek benyújtása 

1-9. (szerda - 
csütörtök) 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

3. (péntek)  
Nemzeti Összetartozás Napjával 
kapcsolatos megemlékezés 

6. (hétfő) Ünnepnap (Pünkösd) 
7-10.(kedd-péntek) Osztályozóvizsgák 

10. (péntek) Osztálykirándulások napja 

15. (szerda) 

Utolsó tanítási nap (osztályfőnöki 
órák) 
Jelentkezési határidő az augusztusi 
osztályozóvizsgára 

15-24. (szerda - 
péntek) 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák  
12. AB, 12. D, 12. E 

22. (szerda)  
                             8 óra 

 
Tanévzáró ünnepély  



Tanítás nélküli munkanapok (7 nap): 
 2021. december 11. szombat 
 2022. március 25. péntek – pályaorientációs nap 
 2022. április 13. szerda – Táncsics-nap 

(a DÖK által szervezett programon a megjelenés kötelező) 
 2022. május 2-4. hétfő-szerda 

(a nem érettségiző tanulóknak tanítási szünet, kivéve 10. évfolyam, beosztás szerint) 
 2022. június 10. péntek – osztálykirándulások napja 

 


