
A202212023. TANEV HELYI RENDJE

1. Evnyitőz 2022.09.01. 8:00 óra (csütörtök) Első tanítási nap.
Tényleges taníási napok száma: 180
Tanítás nélküli napok szátma 7

2. Az utolsó tanítási nap: 2023.06. 15. (csütörtök)
Az iskola tizenkettedik évfolyamán : 2023 . 05. 04. (csütörtök)
A két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészttést folyató szakiskolákban
2023. május 31. (szerda)

3. Ószi szÜnet: 2022.október 29-til2lzl.november 6-ig tart. A sziinet előtti utolsó
tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a sztinet utiini első tanítási nap 2022. november 7.

4. Téli szünet: 2022. december 22-től2023.január Z-igtart.
A sztinet előtti utolsó tanítasi nap 2022. december 2l. (szeda), a snjnet utáni első tanítási nap
2023.januar 3. (kedd).

5. Tavaszi szÜnet: 2023. áprílis 6-til2a23. ápdlis 1l-ig tart. A sziinet előtti utolsó
tanítási nap 2a23. április 5. (szerda), a sztinet utáni első tanítá§i nap 2023. április 12. (szerda).

6. Az első félév: A taníüísi év első féléve 2023.január 20-ig tart.
Az iskolák 2023.január 27-íg értesítik a tanulókat, kiskoru tanuló esetén a szülőket az első
felévben elért tanulmrányi eredményekről.

7. A témahetek meg§zeryezése:
Maryar Diáksport napja 2022. szeptember 30.

,,? énl.J" pénzügyi és vállalko zői T émahét 2023. miárcius 6-1 0. között,
Digitáüs Témahét 2023.mrárcius 27 -3 1 . között,
Fenntarthatósági Témahét 2023. aprilis 24-28. között.

8. Pályaorientációs nyíIt nap:
2022. noyember 10-11. (csütörtök, péntek) 8-12 óráig

9. Ertekezletek (tervezett időpontok)
F'élévi: Év végi:
Osztályozől 2023.01, 18. 14:00 &a 2023.06.07.14:00 óra
Tantestiileti: 2023. 02.0l. 14:00 óra 2023.06. 28. 11:00 óra

Teljes szakképesítés (12. évfolyam) osztályozőértekezlet: 2023.05.04. 14:00 óra
Részszakma (2 évfolyam)2023,05.31. 14:00 óra

10. Új tanulók jelentkezési határideje, eljárási rend

2023.02.22. Az általátos iskola továbbítja a tanulóijelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első pélűnyát pedig a Hivatalnak.

2aT, 03. 11 . A középfokú iskola edűg az idópontig nyilvránosságra bozzaa jelentkezők
felvételi ieeyzékét.



2023.03.28. A Hivatal elektronikus formában megkiitdi a középfoku iskolráknak ahonijllk
jelentkezettek listájá! 4BC sorrendben.

2023.04.13. A közepfoki iskola igazgatoja az ideiglenes felvételi rangJórt - a Hivatal altal
meghaüározott módon - megkiildi a Hivatalnak.

2023,04.21- A Hivatal kialakítja a végeredményt azigazgatóidöntések és tanulói adatlápóE
egyeztetése alapján, és elkr)ldi azt a középfoku iskolárknak (e gy eztetett felvételi
jegyzék).

2023,04.28, A felvételt hirdetó középfokú iskolrák megkiilük á r@
szóló értesítést a jelentkezQknek és azáltalános iskoliáknak.

11. Kirándulások időpontjai 2023. május hónap iskolavezetéssel egyeáetve,
írásban j óv éútagy atv a.

l2.Ballagász 2a23.05. 12. (péntek) l0 óra (4. tn. munkanap)
Ballagás előtti megbeszélés : zan . 04.26,1 4 őra

13. Szakképesítő vizsgák időpontja.
A vizsgrák időpontjai szeptember utolsó napjáig kerül majd közlésre az OH áttal
Részletes és végleges beosztás 2023 ápriüs végén- május elején lesz!

1,4.Ú)vzárő2 2023.06. 16. (péntek) 10:00 óra

15. Nyári §zakmai gyakorlat: 2023.06. 19.-2023. 07, 07.
(A belső-kiilső műhelyekben beosáas szerint)

16. Beiratkozás: 2a23. a6.2r,-22. (szerda-csütörtök) 8-12 őra között
Pótbeiratko zás 2a22. a8. 24. 8 :00 óra

17. A következő tanév alakuló értekezlete, pőtvlzsga időpontja:
Alakuló értekeÁet: 2023.08. 25. 9:00 óra
Pótvizsga időpontja: 2023. 08. 24. 8:00 óra

l8.Tantestületi tanévnyitő: 2023. 08. 31. 9 őra

19. Munkaszüneti napok 2022-2023. tanévben
Szomb ati munkanap ak 2022-b en
október 15. (október 31-t dolgozzuk le;1. tn. munkanap

Munkaszüneti napok 2022-ben
november l.(kedd)

Munkaszüneti napok 2023. évben
Szombati munkanap ok 2023 -ben n€m lesznek

március 15. (szerda) 1848-as szabadságharc évfordulója
április 7. (péntek) Nagypéntek
április 1. (hétfo) Húsvéthétfő
május 1" (hétib) A munka ünnepe
május 29. ű:létfő) Pünkösdhétfő



20. Megemlékezések, ünnepélyek:

Osztályfőnöki óra keretén beIüI:

Mikulás 2022. december. 6. (kedd) Suli mikulas, Mikuláskupa (2. tn. munkanap)
Karácsony 2022. december 20. (kedd, 3-5. órában) osztályiinnepélyek

december 21. (szerda) tanárt karácsony 10 órától (3. tn. munkanap)

Iskolarádiós megemlékezés a napján 2023. év(munkaközösségi vállalás alapjan)
Február 24. péntek (kommunista diktatura áldozatainak emléknapj a)

Április 14. péntek (holokauszt)

Élőműsorral:(Munkaközösségi válla]as alapján)

Október 6. 2022.10. 06. (csütörtök) 11:30 őrátőI (maü vértanúk emléknapja)
Oktőber22. 2022.10.21. (péntek) 11:30 őrátől
Március 15. 2023. 03. 14. (kedd) 1 1 :30 őrátőI

2l,. Szabadság időpontja 2023. évben:( átlag 50 nap)
Pletkortól és a munkában elt<iltöU időtől fiigg!

Elosztva atéli,tavaszi, nyáíi, őszi sziinetekre (kivételt képearek az iskolavezetés, gyakorlati
oktatók, ügyviteli dolgozók)

22.Szabadon felhasználható tanításnélküli munkanapok (tn) száma : 3.
(tantestiileti döntés alapjrán pedagógiai feladatokra egységesen)


