A tanév rendje
Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)
Utolsó tanítási nap: - Utolsó, befejező évfolyamon a középiskolában: 2022. április 29. (péntek)
- Többi évfolyamon: 2022. június 15. (szerda)
Tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő:
- általános iskolában: 181 nap
- gimnáziumban és szakképző iskolában: 180 nap,
- technikumban: 179 nap.
Első félév vége: 2022 . január 21. (péntek)
Értesítés a félévi eredményekről: 2022. január 28. (péntek)
Értekezletek: a) Kossuth Tagintézményben:
- félévkor: 2022. január 31. (hétfő) 14.30 óra
- tanév végén: 2022. június 27. (hétfő) 9.00 óra
b) Illéssy Tagintézményben:
- félévkor: 2022. január 28. (péntek) 8.00 óra
- tanév végén: 2022. június 29. (szerda) 8.00 óra
Az első félév és a tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május-júniusi szóbeli érettségi
vizsgaidőszak utolsó napját követő 15 napon belül tagintézményi szintű nevelőtestületi
értekezleteken el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának
vizsgálatát. A jegyzőkönyveket tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.
Tanítás nélküli munkanapok száma, amelyekből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a
nevelőtestület véleményének kikérésével – a diákönkormányzat rendelkezik, továbbá egy
tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel:
- általános iskolában: 6 nap
- gimnáziumban és szakképző iskolában: 7 nap
- technikumban: 8 nap
Munkanapok átcsoportosítása ITM rendelet alapján:
2021. december 11. (szombat) munkanap
2022. március 14. (hétfő) pihenőnap

2021. december 24. (péntek) pihenőnap
2022. március 26. (szombat) munkanap

Az iskolai szünetek időpontjai:
Megnevezés
Idő
2021. október 25-től október 29-ig (5 nap)
Őszi szünet
- Utolsó tanítási nap: október 22. (péntek)
- Első tanítási nap: november 2. (kedd)
2021. december 22-től december 31-ig (7 nap)
Téli szünet
- Utolsó tanítási nap: december 21. (kedd)
- Első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő)
2022. április 14-től április 19-ig (2 nap)
Tavaszi szünet
- Utolsó tanítási nap: április 13. (szerda)
- Első tanítási nap: április 20. (szerda)
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1) Országos mérés: a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a szövegértési, matematikai és természettudományi alapkészségek fejlődéséről.
Az előkészítésért felelős: tagintézmények általános (pedagógiai) igazgatóhelyettesei
A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára
az egyik mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.
A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint:
a) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3.
b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,
c) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.,
közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje
nem kötött, azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza
meg. A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az
iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
Megjegyzés: A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm.
rendelet 181/A. §-a alapján „A szakképző intézmény 10. évfolyamán a tanuló szövegértési
és matematikai eszköztudás fejlődését az Nkt. szerint kell mérni és értékelni.”
2) Országos mérés, értékelés: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (az 1–4.
évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével). A mérés eredményeit 2022.
június 15-ig kell feltölteni a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai
rendszerbe (NETFIT).
Felelős: testnevelő tanárok
Az eredményekre épülő fejlesztési tervek elkészítése.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: testnevelő tanárok, tagintézmények igazgatói
3) Szakmai ellenőrzés: az Oktatási Hivatal megvizsgálja a kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének
teljesítését és dokumentálását.
A szakmai ellenőrzés időpontja: 2022. január 3. és március 31. között
4) Témahetek:

-

Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.
A „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között,
Digitális Témahét 2022. április 4-8. között,
Fentarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között.
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Tanítás nélküli munkanapok felhasználása
1.

Megnevezés
Pályaorientációs nap: Szakmák udvara + nyílt nap

2.

IX. Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti verseny

3.

Félévzáró értekezlet
III. SZÍNEK – Baptista Középiskolák Országos Ki Mit
Tud Vetélkedője
Szakmai írásbeli vizsgák lebonyolítása
Projektnap a technikumi osztályokban a fenntarthatóság
témakörében

4.
5.
+1
(8.)

6-7. Illéssy-napok – a diákönkormányzat rendezvénye

Idő
2021. november 8. (hétfő)
2021. december 4. (szombat) (Megjegyzés:
a december 11. (szombat) munkanap lett áthelyezve)

2022. január 28. (péntek)

2022. március 26. (szombat)
2022. május
2022. június 13. (hétfő)
8.00-13.00 óra
2022. június 14-15. (kedd-szerda)
8.00-12.00 óra

Iskolai ünnepek, megemlékezések, rendezvények, témahetek, témanapok
Aktualitás
tanévnyitó ünnepély
tanévnyitó diák
istentisztelet
fecskehét
Magyar Diáksport
Napja
szalagtűzés
megemlékezés az aradi
vértanúkról (okt. 6.)
megemlékezés
a hálaadásról és
az anabaptistákról

Idő
2021. szeptember 1.
8 óra
2021. szeptember 3.
12.30 óra

Szervezeti keret
iskolai ünnepély
az udvaron
diák istentisztelet
az udvaron
diákönkormányzat
2021. szept. 23-28.
rendezvénye óraközi
(csüt.-kedd)
szünetekben
az egészségtudatos
gondolkodás és iskolai
2021. szept. 24. (péntek)
mozgástevékenységek
témanapja
iskolai ünnepély
2021. október 1. (péntek)
az udvaron
osztálykeret, részvétel
2021. október 6. (szerda)
a városi ünnepségen
2021. október 22.
(péntek)

diák istentisztelet
a tornateremben

megemlékezés október
23-áról

2021. október 23.
(szombat)

iskolánk műsora a városi
ünnepségen

nyílt nap (Szakmák
udvara) + nyílt hét

2021. november 8–12.
(hétfő–péntek)

pályaorientációs nap:
általános és
középiskolások részére

szociális és
térségi verseny általános
2021. november 9. (kedd)
iskolások részére
egészségügyi vetélkedő
IX. Illéssy Gasztro
Kupa – országos
ételművészeti verseny
a karácsony ünnepköre
idegen nyelvi
versmondó verseny

Felelős
igazgató
hitéleti
igazgatóhelyettes
Hajdu-Ráfis Tamás,
diákönkormányzat
testnevelő tanárok
osztályfőnöki
munkaközösség-vezető
osztályfőnökök + tablót
készít: Perneki Adél
hitéleti-nevelési
igazgatóhelyettes
közismereti munkaközösség és Keserűné
Ébner Tünde
igazgatóhelyettesek +
osztályfőnöki munkaközösség
gazdasági-szolgáltató
munkaközösség és
Borók-Varró Veronika

2021. december 4.
(szombat)

országos verseny az
iskola rendezésében

Tóth László, dolgozói
közösség

2021. december 21.
(kedd)
2022. február 10. (csüt.)
13.00 óra

diák istentisztelet
a tornateremben
térségi verseny általános
iskolások részére

hitéleti-nevelési
igazgatóhelyettes

tehetséggondozó munkaközösség (Duli Annamária)
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a kommunista diktatúra
áldozatainak
2022. február 25. (péntek)
emléknapja (febr. 25.)

osztálykeret

„PÉNZ7” pénzügyi és
vállalkozási témahét

2022. március 7-11.

megemlékezés 1848
tavaszáról

2022. március 11.
(péntek) és március 15.
(kedd)

Digitális Témahét

2022. április 4-8.

tanítási órákba integrált
programok

2022. április 13. (szerda)

osztálykeret

a holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr. 16.)
a húsvét ünnepköre:
virágvasárnap,
nagypéntek, húsvét
ballagás

2022. április 10.
(vasárnap) vagy
április 13. (szerda)
2022. április 29. (péntek)
15 óra

tanítási órákba integrált
programok
részvétel a városi ünnepségen + Illéssy Sándor
szobránál és az Illéssysírkertben megemlékezés

osztályfőnökök + tablót
készít: Perneki Adél
gazdasági-szolgáltató
munkaközösség
közismereti és
osztályfőnöki
munkaközösség-vezetők
és Duli Annamária
közismereti munkaközösség és Hidvéginé
Kuliga Gyöngyi
osztályfőnökök + tablót
készít: Perneki Adél

diák istentisztelet a
tornateremben

hitéleti-nevelési
igazgatóhelyettes

iskolai ünnepély
az udvaron

osztályfőnöki
munkaközösség
szakképzési igazgatóh.,
munkaközösségvezetők

2022. május 27.
15 óra (péntek)

iskolai ünnepély
a Vigadóban

2022. június 4. (szombat)

részvétel a városi
ünnepségen

2022. június 13. (hétfő)

diák istentisztelet a
tornaterem

hitéleti-nevelési
igazgatóhelyettes

2022. június 13. (hétfő)
8.00-13.00 óra

projektnap a Vásár utca
25/1. szám alatti
telephelyen

közismereti munkaközösség

Illéssy-napok

2022. június 14-15.
8.00-12.00 óra

a diákönkormányzat
rendezvénye

tanévzáró ünnepély

2022. június 15. (szerda)
iskolai ünnepély
12 óra

szakmunkásavató
Nemzeti Összetartozás
Napja (jún. 4.)
a pünkösdi ünnepkör
alkalmából tanévzáró
istentisztelet
fenntarthatósági
témanap a technikumi
osztályokban

Négyfalui utazás
a Határtalanul! pályázat
keretében
Négyfalui vendégek fogadása a Határtalanul!
pályázat keretében
a nándorfehérvári
diadal emléknapja
(júl. 22.)

2022. június-július
(6 nap)

40 diák + 4 kísérő

2022. június-július
(6 nap)

40 diák + 4 kísérő

2022. július 22.

városi megemlékezés

osztályfőnökök

Hajdu-Ráfis Tamás,
diákönkormányzat +
osztályfőnöki mk.
igazgató
osztályfőnöki munkaközösség és Hidvéginé
Kuliga Gyöngyi
osztályfőnöki munkaközösség és Hidvéginé
Kuliga Gyöngyi
igazgató
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Vizsgaidőszakok, vizsganapok
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga napjai a közreműködő pedagógusok tekintetében tanítás nélküli munkanapnak számítanak (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)
bek.).
Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
Középszintű érettségi írásbeli vizsga
Időpont
magyar nyelv és irodalom
2022. május 2. 900 (hétfő)
matematika
2022. május 3. 900 (kedd)
történelem
2022. május 4. 900 (szerda)
angol nyelv
2022. május 5. 900 (csütörtök)
német nyelv
2022. május 6. 900 (péntek)
ágazati szakmai vizsgatárgyak,
2022. május 11. 800 (szerda)
ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak
informatika, digitális kultúra
2022. május 13. 800 (péntek)
Középszintű szóbeli érettségi vizsga (jún. 13-24. között)
Időpont
szóbeli vizsgák a 12. A osztály számára
2022. június 16-17. (csüt.-péntek)
szóbeli vizsgák a 13. I osztály számára
2022. június 20-22. (hétfő-szerda)
Az ágazati alapvizsga vizsganapjai
Írásbeli és gyakorlati vizsgarész
Időpont
írásbeli, gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység
2022. május 30. – június 10.
javító és pótlóvizsga
2022. június 24. (péntek)
A mellék-szakképesítés vizsganapjai
Mellék-szakképesítés szóbeli és gyakorlati vizsgarész
Időpont
szóbeli és gyakorlati vizsgarész a 11. A osztály számára
2022. június 16-22. (csüt.-szerda)
A Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok technikumban és szakképző iskolában a tanévnyitó
értekezlet időpontjáig nem került nyilvánosságra, ezért később az éves munkaterv
függelékeként kerül jelen dokumentumhoz.
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