
TANÉV RENDJE 2022/23 (Módosítva: 2022.10.04.) 

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 

Téli szünet: 2022. december 22. – 2023. január 8. 

- szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

- szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 9. (hétfő) 

Tavaszi szünet: 2023. április 6. – április 11. 

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

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

I. félév vége: 2023. január 20. (péntek) 

Értesítők kiosztása az I. félévről: 2023. január 27. (péntek), osztályfőnöki óra 

II. félév kezdete: 2023. január 23. (hétfő) 

Tanítás nélküli munkanapok: 

2022. október 15. (szombat) Pályaorientációs nap 

2023. március 13. (hétfő) Továbbképzési nap (gyerekeknek szünet) 

2023. március 14. (kedd) Nevelési értekezlet (gyerekeknek szünet) 

2023. június 14. (szerda) Diákönkormányzati nap 

Farsang: 2023. február 10-11. (péntek-szombat) 

Tavaszi művészeti bemutató: 2023. május-június 

Országos mérések (kompetencia, idegen nyelvi) 

Bemeneti (4., 5., 6., 8. évfolyam): 2022. szeptember 26. és november 30. között 

Kimeneti (4-8. évfolyam): 2023. március 6. és június 9. között 

SZM vezetőségi értekezletek: - 2022. szeptember 7. (szerda) 17.00 óra 

 - 2023. január 25. (szerda) 17.00 óra 

Szülői értekezlet: - 2022. szeptember 12-14. (elsősorban hétfőn) 17.00 óra 

 - 2023. január 30. - február 1. (elsősorban hétfőn) 17.00 óra 

 - 2023. május közepétől tanév végéig 

Fogadóórák: 2022. október 3., december 5., 2023. február 27., április 24. 17.00-18.00 óra 

Szülői igény szerint az érintett pedagógussal időpontot egyeztetve bármikor! 

Utolsó tanítási nap: 2023. június 16. (péntek) 

8. évfolyam ballagási ünnepsége: 2024. június 16. (péntek) 18.00 óra 

Tanévzáró ünnepély: 2023. június 22. (csütörtök) 18.00 óra 

  



TANÉV RENDJE 2022/23 

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 

Őszi szünet: 2022. november 2. – november 4. 

- szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek) 

- szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő) 

Téli szünet: 2022. december 22. – 2023. január 2. 

- szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

- szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd) 

Tavaszi szünet: 2023. április 6. – április 11. 

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

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

I. félév vége: 2023. január 20. (péntek) 

Értesítők kiosztása az I. félévről: 2023. január 27. (péntek), osztályfőnöki óra 

II. félév kezdete: 2023. január 23. (hétfő) 

Tanítás nélküli munkanapok: 

2022. október 15. (szombat) Pályaorientációs nap 

2023. március 13. (hétfő) Továbbképzési nap (gyerekeknek szünet) 

2023. március 14. (kedd) Nevelési értekezlet (gyerekeknek szünet) 

2023. június 13. (kedd) Diákönkormányzati nap 

Farsang: 2023. február 10-11. (péntek-szombat) 

Tavaszi művészeti bemutató: 2023. május-június 

Országos mérések (kompetencia, idegen nyelvi) 

Bemeneti (4., 5., 6., 8. évfolyam): 2022. szeptember 26. és november 30. között 

Kimeneti (4-8. évfolyam): 2023. március 6. és június 9. között 

SZM vezetőségi értekezletek: - 2022. szeptember 7. (szerda) 17.00 óra 

 - 2023. január 25. (szerda) 17.00 óra 

Szülői értekezlet: - 2022. szeptember 12-14. (elsősorban hétfőn) 17.00 óra 

 - 2023. január 30. - február 1. (elsősorban hétfőn) 17.00 óra 

 - 2023. május közepétől tanév végéig 

Fogadóórák: 2022. október 3., december 5., 2023. február 27., április 24. 17.00-18.00 óra 

Szülői igény szerint az érintett pedagógussal időpontot egyeztetve bármikor! 

Utolsó tanítási nap: 2023. június 15. (csütörtök) 

8. évfolyam ballagási ünnepsége: 2023. június 15. (csütörtök) 18.00 óra 

Tanévzáró ünnepély: 2023. június 21. (szerda) 18.00 óra 


