A 2020/2021. TANÉV HELYI RENDJE
1. Évnyitó: 2020.09.01. 8 óra (kedd) Első tanítási nap.
Tényleges tanítási napok száma: 178
Tanítás nélküli napok száma:
7

2. Az utolsó tanítási nap: 2021. 06. 15. (kedd)
Az iskola negyedik évfolyamán: 2021. 04.30. (péntek)
A két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2021.
május 31. (hétfő)

3. Őszi szünet: 2020. október 23-tól 2020. november 1-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november.2.
(hétfő).

4. Téli szünet: 2020.december 19-től 2021. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2020.december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4.
(hétfő).

5. Tavaszi szünet: 2021. április 1-től 2021. április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2021.március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021.április 7.(szerda).

6. Az első félév: A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január
29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.

7. A témahetek megszervezése:
Pénz7” pénzügyi és vállalkozói Témahét 2021. március 1–5. között,
Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,
Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között.

8. Pályaorientációs nyíltnap: 2020.11.11-12. 8-12 óráig
9. Értekezletek (tervezett időpontok)
Félévi:
Osztályozó: 2021. 01. 20. 14.00 óra
Tantestületi: 2021. 01. 27. 14.00 óra

Év végi:
2021. 06. 09. 14.00 óra
2021. 06. 25. 11.00 óra

Teljes szakképesítés (4 évfolyam) osztályozó értekezlet: 2021. 05. 05. 14.00 óra
Részszakképesítés (2 évfolyam) 2021. 06. 02. 14 óra

10. Új tanulók jelentkezési határideje, eljárási rend
2021. 02. 19.
2021. 03. 16.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.

2021. 03. 26.
2021. 04.14.
2021. 04. 23.

2021. 04.30.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által
meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

11. Kirándulások időpontja: 2021. május hónap iskolavezetéssel egyeztetve, írásban
jóváhagyatva.

12. Ballagás: 2021.05.07. (péntek) 10 óra (4. tn. munkanap)
Ballagás előtti megbeszélés: 2021. 04.28.14 óra

13. Szakképesítő vizsgák időpontja.
A vizsgák időpontjai szeptember utolsó napjáig kerül majd közlésre az OH által
Részletes és végleges beosztás 2020 május elején lesz!

14. Évzáró: 2020.06.19. 10 óra
15. Nyári szakmai gyakorlat: 2021.06.16.–2021.07.06.
(A belső-külső műhelyekben beosztás szerint)

16. Beiratkozás: 2021. 06. 22-23. 8-12 óra között
Pótbeiratkozás: 2021. 08. 24. 8.00 óra

17. A következő tanév alakuló értekezlete, pótvizsga időpontja:
Alakuló értekezlet: 2021.08.23. 9 óra
Pótvizsga időpontja: 2021.08.24. 8 óra

18.Tantestületi tanévnyitó: 2021. 08. 31. 9 óra
19. Munkaszüneti napok 2020-2021.tanévben
Szombati munkanapok 2020-ban
december 12. szombat munkanap (december 24-t dolgozzuk le ) 2. tn. munkanap

Munkaszüneti napok 2020-ban
október 23. – (péntek)
december 25. –( péntek)
december 26. –(szombat)

Munkaszüneti napok 2021.évben
január 1.-(péntek) újév
március 15.-(hétfő)
április 02. –(péntek) Nagypéntek
április 05.-(hétfő)
Húsvét
május 24.– (hétfő) Pünkösdhétfő

20. Megemlékezések, ünnepélyek:
Osztályfőnöki óra keretén belül:
Mikulás
Karácsony

dec. 4. Suli mikulás, Mikuláskupa (1. tn. munkanap)
dec. 17. (3-5.órában) osztályünnepélyek
dec. 18. tanári karácsony 11 órától (3. tn. munkanap)

Iskolarádiós megemlékezés a napján:
Február 26. (kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja)
Április 16. (holokauszt)
Élőműsorral:
Október 6. 2020.10.06.(kedd) 11.30 órától (aradi vértanúk emléknapja)
Október 23. 2020.10.22.(csütörtök) 11.30 órától
Március 15. 2021.03.12.(péntek) 11.30 órától

21. Szabadság időpontja 2021. évben: (46 nap)
Elosztva a téli, tavaszi, nyári, őszi szünetekre (kivételt képeznek az iskola vezetés, gyakorlati
oktatók, ügyviteli dolgozók).

22.Szabadon felhasználható tanításnélküli munkanapok száma: 3.
(tantestületi döntés alapján pedagógiai feladatokra egységesen)

