A TANÉV HELYI RENDJE
Intézményünkben a tanév helyi rendjét, a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete
a 2022/2023. tanév rendjéről – alapján határoztuk meg.
A rendelet itt olvasható:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132d/megt
ekintes.
Tanév, tanítási év
Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök).
Utolsó tanítási nap: 2023. június 16. (péntek).
Tanítási napok száma: 183 nap
A szorgalmi időszak első féléve 2022. szeptember 1-től - 2023. január 20-ig tart. Az első féléves
tanulmányi előre haladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27-ig tájékoztatjuk a félévi
értesítő által.
1.
Tanévnyitó ünnepély
2022. 09. 01.
2.
Iskolai karácsonyi ünnepély
2022. 12. 21.
3.
Ballagási ünnepély
2023. 06. 16. - 17.00
4.
Tanévzáró ünnepély
2023. 06. 21. - 8.00
Tanítási szünetek
Őszi szünet: Őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki. 1
Téli szünet: 2022. december 22.- 2023. január 8.
 A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2023. január 9. (hétfő).
Tavaszi szünet: 2023. április 6 - április 11.
 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 4. (kedd). Intézményünkben 2022.április
5.-tanítás nélküli munkanap. A szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).
A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra négy
munkanapot, tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat
jogosult dönteni, 1 napot kötelezően pályaorientáció napnak kell felhasználni:
1.
2.
3.
4.

Pályaorientációs nap: 2022. november 11. (péntek)
Félévi tantestületi értekezlet: 2023. február 3. (péntek)
Tanítás nélküli munkanap: 2023. április 5 (szerda). Nevelési kirándulás és értekezlet.
DÖK-Gyermeknap: 2023. május 26. (péntek)

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső
időszakában:
2022. november 1. (kedd) Mindenszentek
2022.december 26. (hétfő) Karácsony- téli szünetre esik
2023. március 15. (szerda) 1848-as forradalom - megemlékezés ünnepe
2023. május 01. (hétfő)- Munka ünnepe
2023. május 29. (hétfő) Pünkösd hétfő
További tanítás nélküli napok (pihenőnapok) a 2022.és a 2023. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendváltozásból fakadóan:
2022. október 31. (hétfő)- pihenőnap
2022. december 24. (szombat)- Szenteste pihenőnap-téli szünetre esik
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A 2022. és 2023. évi munkaszüneti napok körüli munkarend, ledolgozás és munkanap áthelyezés
az alábbiak szerint alakul majd:
2022. október 15. (szombat), tanítási nap, hétfői órarend szerint. Október 31. (hétfő) pihenőnap.
Szülői értekezletek és fogadóórák tervezett időpontjai (változhatnak):
Szülői értekezletek
2022.szeptember 5.-6.
2022.szeptember 8.-9.
2022. november 28.
2023. február 1-2.

Szülői értekezlet-alsó tagozat
Szülői értekezlet-felső tagozat
Pályaválasztási szülői értekezlet
Szülői értekezlet-alsó tagozat

2023. február 8.-10.

Szülői értekezlet-felső tagozat

Fogadó órák
2022. október 10. - 15.00-17.00
2023. április 17.- 15.00-17.00

Fogadó óra
Fogadó óra

Az általános iskolai beiratkozás
 Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023.
április 20-21-én kell beíratni.

A középiskolai felvételi időszak főbb dátumai
 2022. október 20. A középiskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi
tájékoztatójukat.
 2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi
 eljárás rendjéről.
 2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról,
hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük,
valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek
között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi
lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.
 Az Oktatási Hivatal november 16-ig teszi közzé a felvételi vizsgát hirdető iskolákat. A felvételi
vizsgára december 2-ig lehet jelentkezni.
 2022. december 9. az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
benyújtásának határideje.
 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete.
 A felvételi vizsgákra 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, valamint a középiskolák 9. évfolyamára
2023. január 21-én 10.00 órától kerül sor, csakúgy, mint az Arany János Tehetséggondozó
Programban résztvevők számára. Akadályoztatás esetén a pótló vizsgát 2023. január 31-én
14.00-tól tehetik le a tanulók.
 2023. február 10.- Nyolcadik évfolyamosok központi felvételin elért eredményeinek
középiskolai kihirdetése.
 2023. február 22-ig-Nyolcadik évfolyamosok központi felvételi lapjainak kitöltése, továbbítása.
Jelentkezés a középfokú oktatási intézményekbe. Az általános iskola továbbítja a tanulói
jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8
évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
 A középiskolák a szóbeli felvételi elbeszélgetéseket 2023. február 27. és március 14. között
tarthatják. A felvételi eredményéről április 28-ig tájékoztatják a középiskolák a jelentkezőket.
 2023. március 21.-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
 2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap egyik példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a
Hivatalnak.
 2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
 2023. június 21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Országos mérések
A tanév során az alábbi országos mérés lebonyolítására kerül sor:
1. A tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciát vizsgáló
bemeneti mérés a 6., a 8. évfolyamon.
A tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciát vizsgáló
kimeneti mérés a 6., 7. és a 8. évfolyamon
2. Angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi
mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6-7-8.
évfolyamon. A 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti
A2 szintű nyelvtudást méri.
3. Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és
matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.
A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik
mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi
mérést és az adott tanulóra vonatkozó, idegen nyelvi mérést kell a Hivatal által meghatározott
eljárásrend szerint lebonyolítani.
A szövegértés és matematika kísérleti bemeneti és kimeneti mérésben résztvevő 4–5. évfolyamos
tanulók, 1 mérési napon vesznek részt.
A méréseket a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítani:
a) A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor.
b) A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.
Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt – a helyi sajátosságoknak
megfelelően – az intézmény vezetője határozza meg.
A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára
elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
NETFIT mérés: A diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése (5-8.évf.)
 Az országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálatát az iskolák – az 5.-8. évfolyamon tanulók körében, 2023. január 9. és 2023. május
12. között szervezik meg.
 2023. június 15-ig kell feltölteni az eredményeket NETFIT rendszerbe.
DIFER mérés
 2022. október 14-ig kell felmérni az első évfolyamosok körét (akinél az óvodai jelzés, tanítói
tapasztalat indokolja)
 2022. október 28-ig kell az OH-nak jelenteni az érintett tanulók létszámát
 2022. december 9-ig kell elvégezni a vizsgálatokat
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata nyolcadik évfolyamon
 2022. szeptember 19. - 2022. október 10. között
 Mérési nap: 2022. október 03.-hétfő
Témahetek és témanap az intézményben: Az Emberi Erőforrások Minisztere 20/2012. (VII. 03.) EMMI
rendelete alapján pedagógusaink csatlakozhatnak a meghirdetett témahetekhez:
Projektoktatást lehetővé tevő témahetek, illetve témanap időpontjai:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,
b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témaheteken.

A tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a
témahét, témanap keretében megszervezheti.
Egyéb:
(1) 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal
által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt
mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és
annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal
2023. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.
Bajcsainé Hajagos Ildikó
intézményvezető

