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A TANÉV RENDJE 

1 A SZORGALMI IDŐ 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkör 

alapján az alábbiakban rendeli el: 

 

A 2020/2021. tanévben a szorgalmi idő 

 

a. első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) 

b. utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). 

 

A tanítási napok száma 179 nap. 

 
a. A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig tart. 

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2021. január 29- ig 

kapják kézhez a tanulók. 

 

b. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2021. június 15. 

 

2  MÉRÉSEK 

 

a. Országos kompetencia mérés: 2021. május 26. 

b. Idegen nyelvi mérés: 2021. május 13. 

c. NETFITT 2021. január 11. – 2021. április 23.  

d. Mérés eredményeinek feltöltése a NETFITT rendszerbe : 2021.május 28. 

e. Pályaválasztást megalapozó kompetencia mérés: 2020.szeptember 21.-2020.október 

12. 

f. Pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítse és dokumentálása: 2021. január 04. és 

2021. március 31.  

3 TÉMAHETEK 

 

a. Pénz 7 pénzügyi és vállalkozói témahét: 2021. március 1-5. 

b. Digitális témahét: 2021. március 22-26. 

c. Fenntarthatósági témahét: 2021. április 19-23. 



 
 

4 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI 

 

a. október 31.  

Általános iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.      

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. 

b. november 16 

6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, 

továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények jegyzékét. az OH közzéteszi a középiskolák listáját, ahol központi írásbelit lehet 

írni. 

c. december 4. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat 

benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe. 

 

d. december 11. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 

 

e. január 23.  10 óra 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi 

írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó 

Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben. Az eredmények február 8-ig 

megjönnek. 

 

f. február 19-ig lehet a középiskolákba jelentkezni. 

g. február 23 és március 12. között szóbeli  meghallgatások. 

 

h. 2021. március 16. 

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

 

i. 2021. március 22–23. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

 

j. 2021. március 24. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói 

adatlap második példányát. 



 
 

 

k. 2021. április 30 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

 

l. 2021. június 22–24. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba. 

5 AZ ISKOLAI TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJA, 

FELHASZNÁLÁSA 

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet EMMI rendelet alapján 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai 

célra 

 hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli 

munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs 

célra használható fel.

6 A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA 

6.1  NEVELŐTESTÜLETI HATÁSKÖRBEN MEGHATÁROZVA 

a. 2020. szeptember 25.  Széchenyi nap 

b. 2020. november 23.  nevelési értekezlet  

c. 2020. december 12.   pályaorientációs nap 

 

tanulmányi kirándulások: 

d. 2021. április vagy május  

e. 2021. június 15.   ballagási ünnepély 

 

6.2 ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT HATÁSKÖRBEN MEGHATÁROZVA 
 

a. 2021. május 28. Gyermeknap 



 
 

 

7 A SZÜNETEK IDŐTARTAMA 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első 

tanítási nap 

 2020. november 2. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

 nap 2021. január 4.(hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31.. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási 

nap 2021. április 7.(szerda). 

 

8  A NEMZETÜNK SZABADSÁGTÖREKVÉSEIT TÜKRÖZŐ, NEMZETI MÚLTUNK MÁRTÍRJAINAK 

EMLÉKÉT, PÉLDÁJÁT ŐRZŐ, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ARADI VÉRTANÚK (OKTÓBER 6.), A 

KOMMUNISTA ÉS EGYÉB DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK (FEBRUÁR 25.), A HOLOKAUSZT 

ÁLDOZATAINAK (ÁPRILIS 16.) VAGY AZ ISKOLA HAGYOMÁNYAI ÁPOLÁSRA ÉRDEKÉBEN 

MEGHONOSÍTOTT EGYÉB EMLÉKNAPOK, MEGEMLÉKEZÉSEK IDŐPONTJA 

Megemlékezés neve 
A megemlékezés 

időpontja 

A megemlékezésért 

felelős pedagógus 

A 

megemlékezésben 

résztvevő 

osztályok, 

csoportok 

Aradi vértanúk  (október 6.) 
2020. október 6. 

osztályfőnöki óra 
 osztályfőnökök  Minden osztály 

Kommunista és egyéb 

diktatúrák 

 áldozatainak emléknapja 

 (február 25.) 

9. hét osztályfőnöki óra 

keretében 
osztályfőnökök Minden osztály 

Holokauszt áldozatainak 

emléknapja /április 16./ 

16. hét osztályfőnöki 

óra keretében 
osztályfőnökök Minden osztály 

 

 



 
 

 

 

 

Ünnepeink és iskolai programjaink 

 

Esemény Időpont Felelős Érintett osztály 

Javítóvizsga 2020.augusztus 27. 

8.00 

Intézményvezető 
 

Tanévnyitó 

értekezlet 

2020.augusztus 28. 

9.00 

Intézményvezető 
 

Tanévnyitó 

ünnepély 

2020.szeptember 01. 

8.00 

1. o. tanító nénik 1. 5. o. 

Szülői értekezlet 1. 2. hét intézményvezető Minden osztály 

és pedagógus 

Szakmai nap/ 

Széchenyi nap- 

Sportversenyek a 

halimbaiakkal 

2020. szeptember 25. 

délután 

Csóka Zita, felső tagozat és 

pedagógusaik 

Kirándulás 

Ópusztaszer 

2020. október 2-3. 

(péntek-szombat) 

Csóka Zita felső tagozat és 

pedagógusaik 

Megemlékezés az 

Aradi vértanúkról 

2020. október 6. osztályfőnökök Minden osztály 

Ökokampány 2020. október 15. Bódis Regina 

Andrea 

Minden osztály 

és pedagógus 

Halimbai iskola 

megismerése 

2020. október 

15.(délután) 

Csóka Zita felső tagozat és 

pedagógusaik 

Játékos kvízek a 

halimbaiakkal 

2020. október 16. Csóka Zita felső tagozat és 

pedagógusaik 

Kirándulás Pécsre 2020. október 22. Csóka Zita felső tagozat és 

pedagógusaik 

Nemzeti ünnep 2020. október 22. Soós Anita 8. o. 

Iskolakert 

konferencia 

2020. október-

november 

  

Rajzverseny a 

Somlóról 

halimbaiakkal 

2020. november 06. 

(délután) 

Csóka Zita felső tagozat és 

pedagógusaik 

Nevelési 

értekezlet 

2020. november 23. intézményvezető Pedagógusok 

Kirándulás 

Veszprémbe a 

halimbaiakkal 

2020. november  24. Csóka Zita felső tagozat és 

pedagógusaik 

Difer mérés 

lebonyolítása 

2020. november 1. osztályos 

tanítónénik 

 

Szakmai nap 2020. november 48. hét Bódis Regina 

Andrea 

Érintett 

pedagógusok 



 
 

 

Nyílt nap - 

szülőknek 

2020. november 48. hét intézményvezető -

helyettes 

Minden osztály, 

és pedagógus 

Advent első 

vasárnapja 

2020. november 29. 4. o. osztályfőnök alsós tanulók 

„Megismerni és 

ismerni egymást” 

címmel 

bemutatók 

Halimbán a két 

intézmény 

tanulóinak 

részvételével. 

2020. december 11. Csóka Zita 

 

 

 

 
 

felsős osztályok 

és pedagógusaik 

Pályaorientációs 

nap 

2020. december 12. osztályfőnökök Minden osztály, 

és pedagógus 

Karácsonyi 

ünnepély 

2020. december 18. 3. o. osztályfőnök alsós tanulók 

Félévzárás – 

osztályozó 

értekezlet 

2021. január 21. Minden pedagógus Minden 

pedagógus 

Félévi értekezlet 2021. február első hete intézményvezető Minden 

pedagógus 

Iskola előkészítő 

foglalkozások 

2021. januártól 4 

alkalommal 

Alsós 

munkaközösség 

vezető 

4. o. tanító nénik 

Kommunista és 

egyéb diktatúrák 

áldozatainak 

emléknapja 

(február 25.) 

2021. 9. hete Osztályfőnökök 

osztályfőnöki óra 

keretében 

Minden osztály 

és osztályfőnök 

Öko farsang 2021. február 21. Bódis Regina 

Andrea 

Minden osztály, 

és pedagógus 

Szakmai nap 2021. február 8. hét Bódis Regina 

Andrea 

Érintett 

pedagógusok 

Megemlékezés az 

1848-49-es 

Forradalom és 

Szabadságharcról 

2021. március 12. 6. o. osztályfőnöke 6. o. 

Szakmai nap/ 

Víz világnapja 

2021. április 8. Bódis Regina 

Andrea 

Minden osztály, 

és pedagógus 

Holokauszt 

áldozatainak 

emléknapja 

/április 16./ 

16. hét Minden 

osztályfőnök 

osztályfőnöki óra 

keretében 

Minden osztály 

és pedagógus 

Nevelési 

értekezlet 

2021. április 1. intézményvezető Minden 

pedagógus 

Biokertész nap 2021. tavasz Bódis Regina 

Andrea 

Minden osztály 

és pedagógus 



 
 

 

Nyusziváró 

foglalkozás 

Pályázati kézműves 

szakkör keretein belül 

Bódis Regina 

Andrea és a 

szakkörvezetők 

Minden osztály, 

és pedagógus 

Anyák napi 

bütykölde 

Pályázati kézműves 

szakkör keretein belül 

Bódis Regina 

Andrea és a 

szakkörvezetők 

Minden osztály, 

és pedagógus 

Anyák napi 

műsor 

2021. április 30. 2. o. tanítói 2. o. és a 

borszörcsöki 

tanulók 

Ballagási 

ünnepély 

2021. június 15. 7.o. osztályfőnök 7. 8.o. 

Tanévzáró 

ünnepély 

2021. június 18. 1. o. tanító nénik 1. o. 

Tanévzáró 

értekezlet, 

Szakmai nap 

2021. június 26. Intézményvezető Minden 

pedagógus 

Levendula 

fesztivál 

2021. június Bódis Regina 

Andrea 

Minden osztály, 

és pedagógus 

Megjelenés 

szomszédos 

településeken 

2021. június-július-

augusztus 

Bódis Regina 

Andrea 

Minden osztály, 

és pedagógus 

 

 


