
A 2022/2023. TANÉV RENDJE  

Tanítási év 

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 

Utolsó tanítási nap: 2023. június 15. (csütörtök); végzősöknek 2023. május 4. (csütörtök) 

Az első félév 2023. január 20–ig tart. Az iskolák 2023. január 27–ig értesítik a tanulókat és a 

szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Szülői értekezletek, fogadóórák 

1. szülői értekezlet: 2022. szeptember 15. 16:30 

2. fogadó óra: 2022. november 17. 16:30 

3. szülői értekezlet, fogadó óra: 2023. február 2. 16:30 

4. fogadó óra (végzősöknek szülői is): 2022. április 13. 16:30 

Munkanap áthelyezés 

2022. október 15. szombat 

Tanítási szünetek 

Őszi szünet: 2022. október 31. – 2022. november 4. 

(A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. péntek, a szünet utáni első tanítási nap november 

7. hétfő)  

Téli szünet: 2022. december 22. – 2023. január 2. 

(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 

2023. január 3. kedd.) 

Tavaszi szünet: 2023. április 6. – április 11. 

(A szünet előtti utolsó tanítási nap április 5. szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 12. 

szerda.) 

Tervezett tanítás nélküli munkanapok 

2022. október 20 (csütörtök) 

2023. január 23. (hétfő) 

2023. május 8. (hétfő) 

2023. május 9. (kedd) 

2023. május 10. (szerda) 

2023. május 11. (csütörtök) 

2023. június 15. (csütörtök) 

 

 

Rendezvények 

2022. október 6. (csütörtök): aradi vértanúk emléknapja (iskolarádió) 

2022. október 21. (péntek): iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából  

2022. december 21. (szerda): karácsonyi ünnepély 

2023. január 20. (péntek): szalagavató 

2022. március 14. (kedd): megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából 



2023 március: TATU, HUMA 

2023. június 15. (csütörtök): diáknap 

2023. május 5. (péntek): ballagás 

Tanulmányi versenyek 

OKTV jelentkezési határidő: 2022. szeptember 14. (szerda) 

Többi versenykiírás szerint. 

Országos mérések, értékelések 

Bemeneti mérés: 

2022. szeptember 29. (csütörtök): 9. A (matek magyar), 10. C (természettudomány) 

2022. október 4. (kedd): 9. B (matek, magyar), 9. A (természettudomány) 

2022. október 5. (szerda): 10 C (matek, magyar), 9. B (természettudomány) 

NETFIT mérés (tanulók fizikai állapotának edzettségének vizsgálata): 2022. június 1-ig 

rögzítése. 

2022. október-novemberi érettségi vizsga, írásbeli 

Dátum Tantárgy 

2022. október 17. - 8 óra 

14 óra 

Magyar nyelv és irodalom 

Földrajz 

2022. október 18. Matematika 

2022. október 19. Történelem 

2021. október 20. Angol nyelv 

2022. október 24. Német nyelv 

2022. október 25. Informatika 

2022. október 26. Biológia 

2022. október 27. Fizika 

Szóbeli vizsga: 2022. november 21. – 22. (hétfő-kedd) 

2023. május-júniusi érettségi vizsga 

Dátum Tantárgy 

2023. május 8. Magyar nyelv és irodalom 

2023. május 9. Matematika 

2023. május 10. Történelem 

2023. május 11. Angol nyelv 

2023. május 12. Német nyelv 

2023. május 15. Informatika K/Digitális kultúra 

2023. május 16. Biológia 

2022. május 18. Kémia de., földrajz du. 

2022. május 22. Informatika emelt 

2022. május 23. Fizika 

12.A és 12.B és 12.C osztálynál a közösségi szolgálat teljesítésének végső határideje: 2022. 

április 1. 

Szóbeli érettségi 12.A, 12.B, 12.C:   2022. június 19-28. között 



Információk 8. osztályosoknak  

Nyílt napok: 

• 2022. november 10. (csütörtök) 14 óra 

• 2022. november 29. (kedd) óralátogatással (az óralátogatás regisztrációhoz kötött) 

Fizikai alkalmassági vizsga (a köznevelési típusú sportosztályba jelentkezőknek): 

• 2023. március 2. (csütörtök) 

• 2023. március 6. (hétfő) 

• 2023. március 9. (csütörtök) 

Előzetesen tervezett kezdési időpont 14 óra. Megjelenés 30 perccel előbb, a beosztást az iskola 

honlapján tesszük közzé oktatási azonosítóval. 

FONTOS HATÁRIDŐK, DÁTUMOK 

• 2022. december 2. (péntek)   jelentkezési lapok beérkezési határideje a központi 

írásbeli felvételi vizsgára 

• 2023. január 21. (szombat)  10 óra központi írásbeli felvételi vizsga magyar 

nyelvből és matematikából 

• 2023. február 22. (szerda)  tanulói jelentkezési lapok beérkezési határideje az 

általános iskolából 

• 2023. március 17. (péntek)  felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása 

• 2023. március 21-22. (kedd-szerda) tanulói adatlapok módosítási lehetősége az 

általános iskolában 

• 2023. április 28. (péntek)  a 8. osztályos jelentkezők értesítése a felvételről 

vagy az elutasításról 

Beiratkozás: 2023. június 22. 


