
  
 

A TANÉV HELYI RENDJE 

a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről figyelembe vételével 

 
 

Tanév 

Tanítási napok száma:    183 nap 

Első tanítási nap:    2022. szeptember 1.  

Utolsó tanítási nap:    2023. június 16.  

  

Az első félév vége  2023. január 20. 

Félévi értesítők kiadása:  2023. január 27. 

 

Szünetek 

 

Téli szünet      2023. december 22-től 2023. január 6-ig.  

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-tól 2023. április 11-ig. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2023. április 5. (szerda),  

A szünet utáni első tanítási nap:  2023. április 12. (szerda). 

 

Munkarend-változások 
 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést az    Nkt. 30. 

§ (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

Helyi döntés alapján a munkanap-áthelyezés iskolánkban az alábbiak szerint alakul: 

 

2022. október 1. szombat munkanap  

(a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. (VI. 1.) ITM 

rendelet alapján: október 15. (szombat) munkanap, október 31. pihenőnap 

-> helyi rend szerint 2022. október 15. helyett 2022. október 1-jén tanítás nélküli 

munkanap: családi és sportnap 

 

Pedagógiai célra felhasználható négy tanítás nélküli munkanap programja 

Családi és sportnap    2022. október 1. 

Szakmai nap- nevelési értekezlet 2022. október 13. 

Pályaorientációs nap    2022. október 14. 

DÖK nap – gyermeknap   2023. június 14. 

 



Országos mérés, értékelés  

Difer mérés  

Érintett tanulók:  1. évfolyam 

A mérés jellege:  alapkészségek mérése a diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

    rendszerrel 

A mérés ideje:  2022. október 28. és 2022. december 9. között 

 

NETFIT mérés 

Érintett tanulók:  5-8. évfolyam 

A mérés jellege:  fizikai állapot mérése 

A mérés ideje:  2023. január 9. és 2023. május 12. között. 

Pályaválasztási mérés (POM) 

Érintett tanulók:  8. évfolyam 

A mérés jellege:  A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

A mérés ideje:  2022. 09. 19. és 2012. 10. 10. között 

 Országos mérési program 

Érintett tanulók:  6. és 8. évfolyam 

   7. évfolyam (csak kimeneti mérés) 

A mérés jellege:  szövegértési képesség, matematikai eszköztudás, 

idegen nyelvi, természettudományi kompetenciamérése,  

 

Érintett tanulók: 4. és 5. évfolyam (kísérleti mérés) 

A mérés jellege:  szövegértési képesség, matematikai eszköztudás, 

 

A mérés ideje:  Bemeneti mérések: 2022. 09. 26. és 2022. 11. 30. között. 

Kimeneti mérések: 2023. 03. 06. és 2023. 06. 09. között. 

Szülői értekezletek 

Tanévkezdő 2022. szeptember 1. és 9. között 

az osztályfőnök által megjelölt időpontban 

 

Félévi 2023. január 30. és február 3. között 

az osztályfőnök által megjelölt időpontban 

 

Pályaorientációs  2022. október 14. 

(a 8. és 7. osztályos szülők részére) 

 

Ballagási  2023. május 1. hete 

(a 8. osztályos szülők részére) 

 



Beiskolázási  2023. május 4. hete 

(a leendő 1. osztályosok szüleinek) 

 
Fogadóórák: 2022. 11. 14. 

 2023. 03. 20. 

egyéb alkalmakkor a szaktanárral előzetesen egyeztetett 

időpontban  

 

Értesítők kiadása 

a tantárgyi követelményszint várható alulteljesítéséről  

az 1. félévről: 2022. december 1. 

a 2. félévről: 2023. május 4.  

 
Nyílt napok 

 

Bemutató órák  

a leendő elsős 

tanulók szülei számára 2023. március 29. 

 

Bemutató órák tanulóink  

szülei számára  2023. április 6. 

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok megünneplése 

Tanévnyitó  2022. szeptember 1. 

Karácsonyi ünnepség 2022. december 20. 

Farsangi karnevál 2023. február 10. 

Révkomáromi napok  2023. június 13-14. 

Ballagás   2023. június 16. 

Tanévzáró ünnepély 2023. június 22. 

 

 


