
Iskola neve/ 

Dátum
Kaposvári Szakképzési Centrum

Kaposvári SZC Lamping József Technikum 

és Szakképző Iskola

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző 

Iskola és Szakiskola

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum 

és Kollégium

Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és 

Szakképző Iskola

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár 

Közgazdasági Technikum

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző 

Iskola és Kollégium
Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre 

Technikum és Gimnázium

Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és 

Gimnázium

Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző 

Iskola
Kaposvári SZC Barcsi Kollégium

2021.08.31

/Helyi programtervek felülvizsgálata, szükséges intézkedések megtétele 

(munkaterv szerint).                                                                      /Szervezeti 

és Működési Szabályzat felülvizsgálata, szükséges intézkedések 

megtétele (munkaterv szerint).                                            /Házirend 

felülvizsgálata, szükséges intézkedések megtétele (munkaterv szerint).                                                                                             

/Szakmai Program felülvizsgálata, szükséges intézkedések megtétele 

(munkaterv szerint)                                                                        /Munkaterv 

végrehajtása (munkaterv szerint)                                         /Tanuló-

nyilvántartás adatbázisának ellenőrzése (munkaterv szerint)

SZMSZ, SZP, Házirend módosításának 

elfogadása 2021.08.30.
Tanévnyitó értekezlet

Javító vizsgák dokumentálási 

határideje, iskolai dokumentumok 

elfogadása

9.00 Tanévnyitó értekezlet
Tanévnyitó ünnepség

Szülői értekezletek
Beköltözés a kollégiumba

2021.09.01

Első tanítási nap                                                                                                 

/Az első tanítási napon megjelent tanulók, valamint a tanulói 

jogviszonnyal rendelkező tanulók létszámának jelentése, osztályonkénti, 

szakmánkénti/ágazati bontásban (munkaterv szerint).

Első tanítási nap Első tanítási nap - Tanévnyitó ünnepség
Első tanítási nap

Tanévnyitó ünnepély 8:00

Első tanítási nap,                                                                                                           

Tanévnyitó ünnepség,                                                                                                   

Baleseti-és tűzvédelmi oktatás, tűzriadó

Első tanítási nap

Első tanítási nap

Tanévnyitó ünnepség

Dök alakuló ülés

Első tanítási nap
Első tanítási nap

8.00 Évnyitó; Balesetvédelmi oktatás

Első tanítási nap

Létszámok jelentése

Tankönyvek kiosztása

Első tanítási nap - Tanévnyitó Első tanítási nap

2021.09.02 Törzslapok, munkatervek, tanmenetek elkészítése
Üzemorvosi vizsgálatok eredményinek 

irattározása

2021.09.03
Emelt szintű képzésre jelentkezett tanulók 

véglegesítése

HH, HHH, SNI dokumentumok begyűjtése, 

Útravaló Ösztöndíjprogram jelentkeztetések 

megkezdése, Jelentkezés az okt.-nov. érettségi 

vizsgaidőszakra

Tanévnyitó iskolagyűlés

Ügyeleti rend megszervezése

2021.09.04

2021.09.05 Érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje

2021.09.06 Vezetőségi értekezlet Jelentkezési határidő az őszi érettségire
OKJ javítóvizsgára jelentkezés 

határideje
Érettségi való jelentkezés határideje

Együttműködési megállapodás a Rendőrséggel – 

Iskolaőr program

Belső szabályzatok aktualizálása, a változások 

dokumentálása

Munkaközösségek alakuló értekezlete

A jelentkezések határnapja az október-

novemberi érettségi vizsgákra

Őszi érettségi vizsgákra jelentkezés 

határidejeTanmenetek, munkatervek 

leadása

Jelentkezési határidő - A 2021. évi 

október-novemberi vizsgadidőszakra                                                          

Vezetői megbeszélés

2021.09.07

2021.09.08 Klímanap, Városliget Oktatói munkaértekezlet

2021.09.09

Munkaközösségi munkatervek 

leadása, 10. évfolyam Újvárfalvára 

kirándul, felnőttoktatás indítása

2021.09.10

/Versenyekhez kapcsolódó foglalkozások szervezése (munkaterv 

szerint)                                                                                                                         

/SNI, BTMN ellátás, gyógytestnevelés szükségleteinek felmérése 

(munkaterv szerint)                                                                                              

/Tantárgyfelosztás véglegesítése (munkaterv szerint)

2021.09.11

2021.09.12

2021.09.13 Igazgatói értekezlet 9:00 Igazgatói értekezlet

Munkatervek leadása

Tankönyv pótrendelés véglegesítése

Osztályfőnöki feladatok, törzslapok, tanügyi 

dokumentációk elkészítése

Tanmenetek feltöltése az e-krétába

Pályaorientációs nap - Lábod Vezetői megbeszélés

2021.09.14
Vezetőségi értekezlet

Ginop 6.2.2 Kompetenciamérés

Kompetenciamérés/Beme-neti mérés a 

9. évfolyamon GINOP 6.2.2.

Klímastratégiai workshop, Városháza

Szakmai kerekasztal megbeszélés GINOP 6.1.3-17 

15:00

Online kompetencia mérés  (GINOP-6.2.2-VEKOP-15-

2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt által) 

kezdőnapja

16.00 Munkaértekezlet; 

16.45-től Szülői értekezlet

2021.09.15

/Az intézményi munkaterv elkészítése (munkaterv szerint)                 

/Részletes programterv elkészítése (munkaterv szerint)                     

/Oktatói továbbképzési program ellenőrzése, korrekciója (munkaterv 

szerint)                                                                                              /Tanulmányi 

területek felülvizsgálata (munkaterv szerint)                   /A tanulók 

létszámának jelentése osztályonkénti, szakmánkénti/ágazati bontásban 

(munkaterv szerint)                                          / Oktató pótlékok 

meghatározása, felülvizsgálata (munkaterv szerint)                   

20. Jubileumi pályaválasztási Kiállítás

Tantárgyfelosztás lezárása a KRÉTÁ-ban

Ginop 6.2.2 Kompetenciamérés

Kompetenciamérés/Beme-neti mérés a 

9. évfolyamon GINOP 6.2.2. 

Pályaválasztási Kiállítás és 

Szakmabemutató 

Pályaorientációs kiállítás és Szakmabemutató 

rendezvény Kaposvár Aréna 09. 15-17.

Oktatói testületi értekezlet

Szülői értekezlet 9, 12. és 1/9, 3/11. osztályok 

részére

Pályaválasztási kiállítás kezdőnapja
tantestületi nyitó értekezlet, 

munkaterv elfogadása

Törzslapokmegnyitása a papíralapú 

osztályokban, bizonyítványok leadása

Orvosi vizsgálatok tervezése

Iskolai környezet takarításával  kapcsolatos 

feladatok megtervezése

Pályaválasztási kiállítás; 

9.B-C-D digitális kompetenciamérés

2021.09.16
20. Jubileumi pályaválasztási Kiállítás

Ginop 6.2.2 Kompetenciamérés

Pályaválasztási Kiállítás és 

Szakmabemutató 
Szülői értekezlet 10, 11. és 2/10. osztályok részére Értekezlet

Pályaválasztási kiállítás; 

10.B-C-D digitális kompetenciamérés
Első IDB gyűlés

2021.09.17

Munkaterv elfogadása

Járványügyi Intézkedési terv elfogadása

20. Jubileumi pályaválasztási Kiállítás

Pályaválasztási Kiállítás és 

Szakmabemutató 

Pályaválasztási kiállítás zárónapja,                                                                                

Online komptencia mérés zárónapja
Munkavédelmi szemle

A tanulók jelentkezésének határideje az OKTV-

re (a filozófia kivételével)
Pályaválasztási kiállítás

2021.09.18 Language Certificate nyelvvizsga B2, C1

2021.09.19 Szakmai vizsgák bejelentésének határideje Tanmenetek leadás

2021.09.20

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által 

elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérő - és támogatóeszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.                                                                                                       

/A munkaterv szerint tervezett, intézmény megjelenésével járó 

programok és tevékenységek összesítése a Nemzeti Kommunikációs 

Hivatal számára (munkaterv szerint)/

Vezetőségi értekezlet

Gombkötő Ervin felmérés

Osztályfőnöki, mk. értekezlet (KRÉTA)

Toborzó rendezvény GINOP 6.1.3-17 (Idegen nyelv)
A gyermekek világnapja - program az 

óvodásoknak
Vezetői megbeszélés

2021.09.21

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által 

elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérő - és támogatóeszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

Toborzó rendezvény GINOP 6.1.3-17 (Idegen nyelv) Széchenyi megemlékezés, koszorúzás ÁNTSZ ellenőrzés Kollégium Kollégiumi DÖK közgyűlés 

2021.09.22

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által 

elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérő - és támogatóeszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

Kadétavatás OKTV iskolai jelentkezések határideje

Diákfórum Szülői értekezlet 9. évfolyamon

2021.09.23

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által 

elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérő - és támogatóeszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

DÖK alakuló ülés, Papírgyűjtés
Szülői értekezlet

9-es 16:30, többi osztály: 17:00
Egészségnap

Szakkörök, felzárkóztatók, érettségi felkészítők 

meghirdetése

DÖK alakuló ülése

Szakmai kirándulás – Somogyvámos és 

környékének turisztikai látványosságai – 

turisztikai ágazat kirándulás

Kaposvári Szakképzési Centrum 2021/2022. részletes programterve



2021.09.24

Magyar Diáksport Napja                                                                                    

/Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által 

elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérő - és támogatóeszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

Magyar Diáksport Napja    Magyar Diáksport Napja Magyar Diáksport Napja Magyar Diáksport Nap, Diáknap, Papírgyűjtés 9-es 16:30, többi osztály: 17:00
Tűzriadó

Magyar Diáksport Napja

A középiskola igazgatója eddig a napig összesíti 

és rögzíti az ADAFOR-ban a tanulók 

jelentkezéseit az OKTV-re

Magyar Diáksport Napja: tanár-diák-szülő 

kispályás labdarúgó torna;

Kutatók éjszakája 2021.

Magyar Diáksport Napja

2021.09.25
Fedorka - Sosevolt Versnap - Szekszárd - 

döntő

2021.09.26

2021.09.27

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által 

elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérő - és támogatóeszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

Vezetőségi értekezlet

Szülői értekezletek, fogadóórák 16:00-tól
Munkaértekezlet Magyar Diáksport Napja - témanap Vezetői megbeszélés

2021.09.28

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által 

elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérő - és támogatóeszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

2021.09.29

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által 

elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérő - és támogatóeszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

Pályaválasztási nyílt nap 10:00 Értekezlet munkaközösség vezetőknek
Ép testben ép, hogy élek! – Test, lélek és 

csapatépítő látogatás a 63. Bázison

2021.09.30

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.                                                                                                                   

/Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által 

elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérő - és támogatóeszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.                                                                                                         

/Esélyegyenlőségi terv aktualizálása(munkaterv szerint)                          

/Egyéb szabályzatok felülvizsgálata, szükséges intézkedések megtétele 

(munkaterv szerint)                                                                       /Intézményi 

közzétételi lista aktualizálása (munkaterv szerint)           Kötelezően 

használandó iskolai nyomtatványyok elékészítése (munkaterv szerint)                                                                                               

/Tanmenetek(digitális formájú) ellenőrzése (intézméyni feladat)

Nyílt nap 
Végzettek visszajelzéseinek összesítése

Tanmenetek leadásának határideje

A barcsi 8.-as osztályfőnökök meghívása

Szakképzési fórum megtartása

Tankönyvrendelés elszámolás, A Hivatal a 

honlapján közlemény formájában 

nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek meghatározási 

formáját.

KRÉTA órarend pontosítása és változások 

kezelése.

Tantárgyfelosztás véglegesítése, megbízási 

szerződések előkészítése.

Hiányszakma ösztöndíjak dokumentációjának 

elkészítése

A Hivatal a honlapján közlemény formájában 

nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek meghatározási 

formáját.

Európai diáksportnap

2021.10.01 Pék István bekapcsolódása (igh.) Gólyaavató

Felvételi nyílt nap a 8. osztályosok számára

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet
tanmenetek leadása, 8. osztályosok 

tehetséggondozásának szervezése
Batyusbál

2021.10.02

2021.10.03

2021.10.04 Vezetőségi értekezlet Szakmai írásbeli javító/pótló vizsgák (10. 04-14.)

Tanév eleji statisztikák kitöltése, leadása

Korrepetálás, szakkörigények felmérése

Kötelező tanulószobai, vagy felzárkóztató 

foglalkozások a gyengébb képességű tanulók 

részére

Érettségi felkészítő foglakozások szervezése a 

kötelező és a kötelezően választandó érettségi 

tantárgyakból.

2021. október 4-8. Erdők hete:1 

tanulmányi nap a Sziágyi Erdei Iskolában 

(7-8.H)

Vezetői megbeszélés

2021.10.05 Halloween Rendhagyó irodalom óra

Ifjúságvédelmi munka megszervezése

Útravaló Ösztöndíjprogram beadási határideje
Informatikai rendszerüzemeltető- írásbeli 

vizsga

Erdésztechnikus szakmai vizsga (Írásbeli)

Vadászati Világkiállítás

2021.10.06
Tervezett ellenőrzés (óralátogatás, 

KRÉTA...)
Megemlékezés az aradi vértanúkról Aradi vértanúk emléknapja, megemlékezés Aradi vértanúk megemlékezés

Megemlékezés az Aradi vértanúkról

Szakmai írásbeli vizsga: PLC programozó
Iskolai Ünnepély (Aradi vértanúk) Az aradi vértanúk emléknapja

Vadászati világkiállítás

Aradi vértanúk napja (megemlékezés of. 

órákon)

Aradi vértanúk emléknapja

2021.10.07 DÖK - közgyűlés Szülői értekezletek

Szülői értekezlet

Szakmai írásbeli vizsga: mechatronikai 

technikus

Szecskaavató

2021.10.08 Szülői értekezletek, Szakmai írásbeli vizsga Statisztika elkészítése Új kollégák mentorálása

2021.10.09

2021.10.10

2021.10.11 Vezetőségi értekezlet Eladó mellék-szakképesítés vizsga

Iskolaőr tájékoztatója

Oktatói testületi értekezlet, KIR-STAT jelentés 

elkészítése
Diákhét

2021.10.12

Kibővített vezetőségi értekezlet (mk. 

Vezetők, gondnok, gazdasági 

ügyintéző...), szabadságok aktualizálása

Értekezlet munkaközösség vezetőknek 
Diákhét; 

Gyakorló mentőápoló gyakorlati vizsga

2021.10.13
Digitális műszaki rajzoló 

(mellékszakképesítés) vizsga
Oktatói testületi értekezlet Pincér mellék-szakképesítés pincér javítóvizsga

Nyílt nap, Kibővített vezetőségi 

értekezlet

Diákhét;

 Általános ápoló- írásbeli vizsga
Oktatói munkaértekezlet

2021.10.14

Drogambulancia fogadóóra 

Festő, mázoló, tapétázó központi  

interaktív vizsga

Language Certificate próbanyelvvizsga
Pincér mellék-szakképesítés pincér javítóvizsga, 

Értekezlet 
Szakmai gyakorlati vizsga: PLC programozó

Diákhét; 

Gólyaavató
Ismerkedési est (eü helyzet függő)

2021.10.15

Papír alapú tanügyi dokumentáció ellenőrzése (intézményi feladat)                                                                                                                      
Októberi statisztika zárása

Festő, mázoló, tapétázó gyakorlati vizsga
Pályaválasztási nyílt nap Őszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdete

Diákhét; 

Bolyai Matematika Csapatverseny 7-8. 

évfolyam 14:30 – 15:30

Pályaválasztási "Nyílt nap"

2021.10.16
Tanítás nélküli munkanap (Áthelyzett 

munkanap december 11-ről: Diáknap
Nyílt nap

2021.10.17

2021.10.18

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - magyar nyelv és irodalom, 

földrajz.                                                                                                         

Középszintű írásbeli érettségi vizsga - magyar nyelv és irodalom, magyar 

mint idegen nyelv, földrajz.

Vezetőségi értekezlet Munkaértekezlet
Őszi írásbeli érettségi vizsgák  kezdőnapja,                                                               

Szakács, cukrász szakmai vizsga

Osztályfőnöki megbeszélés

KIFIR rendszer feltöltése
Magyar nyelv és irodalom érettségi 8.00

Érettségi vizsga: magyar nyelv és 

irodalom                                                         

Vezetői megbeszélés

2021.10.19

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - matematika.                                                                                        

Középszintű írásbeli érettségi vizsga - matematika. Tervezett ellenőrzés (óralátogatás, 

KRÉTA...)
Őszi írásbeli érettségi vizsgák Szakács, cukrász szakmai vizsga

Magyar nyelv és irodalom érettségi 8.00; 

Ápoló gyakorlati vizsga;

15.30-tól munkaértekezlet

Érettségi vizsga: matematika

2021.10.20

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - 

meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 

rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.                                                                                   

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.                              / Emelt szintű 

írásbeli érettségi vizsga - történelem.                                                                                                                    

/ Középszintű írásbeli érettségi vizsga - történelem.  /Tanulmányi 

területek meghatározása, felvételi tájékoztató elkészítése (munkaterv 

szerint)

A felvételi tájékoztató nyilvánosságra 

hozása 
Pályaválasztási nap

Őszi írásbeli érettségi vizsgák

Felvételi tájékoztató közzététele Tanulmányi területek nyilvánosságra hozatala 
9. évfolyamon tanítók értekezlete, 

munkaértekezlet

Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala az 

iskola honlapján.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények 

felvételi információs rendszerében

– a Hivatal által közzétett közleményben 

foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi 

területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 

rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

Október 23-ai iskolai ünnepély

Történelem érettségi 8.00; Ápoló 

gyakorlati vizsga

Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása

Erdők Hete (Középrigóc)
Érettségi vizsga: történelem

/ Oktató pótlékok meghatározása, felülvizsgálata (munkaterv szerint)                                                                                                                 

/Október 1-i tanulói létszámadat jelentése osztályonkénti, 

szakmánkénti/ágazati bontásban (munkaterv szerint).                           

/Október 1-jei jelentéshez szükséges adatok rögzítése a KRÉTÁ-ban 

(munkaterv szerint).                                                                                                                             

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. 

október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által 

elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett - digitális mérő - és támogatóeszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.



2021.10.21

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - angol nyelv.                                            

Középszintű írásbeli érettségi vizsga - angol nyelv.

Drogambulancia fogadóóra Őszi írásbeli érettségi vizsgák
Gólyácska, a 9. évfolyam 

bemutatkozása

Angol nyelv érettségi 8.00; Ápoló 

gyakorlati vizsga; 

Kosárlabda házi bajnokság

Erdők Hete (Középrigóc) Érettségi vizsga: angol nyelv

2021.10.22

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap                                                                                                          

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - ágazati és ágazaton belüli 

specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak.                                                                                                          

Középszintű írásbeli érettségi vizsga - ágazati és ágazaton belüli 

specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak.

"Jótékonysági festés"

Tanítás nélküli munkanap

Őszi írásbeli érettségi vizsgák

Évfolyamest 10. évfolyam

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről

Megemlékezés az 1956-os forradalomról,                                                                  

Utolsó tanítási nap a szünet előtt
megemlékezés október 23-ról

Tehetséggondozás-Lövészverseny

Megemlékezés az 1956-os forradalomról

Szakképzési nyílt nap, Őszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap (péntek) Próba tűzriadó

Informatikai ismeretek érettségi 8.00;

56'-os megemlékezés
Október 23-ai ünnepség (iskolai, városi)

2021.10.23 Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep

2021.10.24

2021.10.25

Őszi szünet                                                                                                            

/Középszintű írásbeli érettségi vizsga - német nyelv, belügyi rendészeti 

ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret.
Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  

Német nyelv érettségi 8.00

Őszi szünet  
Őszi szünet  

Őszi szünet                                                         

Érettségi vizsga: német nyelv
Őszi szünet  

2021.10.26

Őszi szünet                                                                                                               

/Középszintű írásbeli érettségi vizsga - informatika, orosz nyelv, egyéb, 

más vizsganapon nem szereplő nyelvek.

Őszi szünet  Őszi szünet  
Őszi szünet  

Őszi írásbeli érettségi vizsgák
Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  

Informatika érettségi 8.00

Őszi szünet  
Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  

2021.10.27
Őszi szünet                                                                                                            

Őszi szünet  Őszi szünet  
Őszi szünet  

Őszi írásbeli érettségi vizsgák
Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  

2021.10.28
Őszi szünet                                                                                                            

/Középszintű írásbeli érettségi vizsga - fizika. 
Őszi írásbeli érettségi vizsgák Őszi érettségi vizsgák utolsó napja Őszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak vége

2021.10.29 Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  Őszi szünet  

2021.10.30

2021.10.31

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről.                                                                                       

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit 

arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésekben a 

szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy az 

iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek 

között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, 

és a gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági 

döntés szerint kell továbbítania.                /Tanügyi nyomtatványok, 

bizonyítványok intézményi igényeinek összesítése (munkaterv szerint)

Tervezett ellenőrzés (óralátogatás, 

KRÉTA...)
Beiskolázási program

2021.11.01 Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek Mindenszentek

2021.11.02
Az őszi szünet utáni első tanítási nap Vezetőségi értekezlet

Történelem OKTV
Az őszi szünet utáni első tanítási nap Szünet utáni első tanítási nap Őszi szünet utáni első tanítási nap (kedd) Vezetői megbeszélés

2021.11.03
Kibővített vezetőségi értekezlet (mk. 

Vezetők, gondnok, gazdasági ügyintéző...)
Értekezlet munkaközösség vezetőknek Szecskaavató

Az Európai Szakképzési Hét utolsó 2 napja

(tanítás nélküli munkanap)

2021.11.04
Tervezett ellenőrzés (óralátogatás, 

KRÉTA...)

Az 1956-os forradalom leverésének 

emléknapja

2021.11.05
8. osztályosok tehetséggondozásának 

indulása
Oktatói értekezlet (Őszi nevelési értekezlet)

2021.11.06

2021.11.07

2021.11.08

Pályaorientációs rendezvények az Európai Szakképzési Hét keretében 

(munkaterv szerint, időpontja később kerül meghatározásra)
Vezetőségi értekezlet

Európai Szakképzési Hét indítása
Érettségi dolgozatok megtekintése Vezetői megbeszélés

2021.11.09 Matematika OKTV Oktatói testületi értekezlet 16.00-tól Fogadó óra

2021.11.10

2022. évi elemi költségvetés készítéséhez adatszolgáltatás (munkaterv 

szerint) Pályaválasztási Fórum (Európai 

Szakképzési Hét keretében)
Értekezlet munkaközösség vezetőknek kibővített vezetőségi értekezlet

Szakmai tanulmányi kirándulás szervezése 

– Budapest: Sziklamúzeum + Láthatatlan 

kiállítás – egészségügyi + pedagógiai 

ágazat

Oktatói munkaértekezlet

2021.11.11

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák.   

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Emelt szintű szóbeli vizsgák kezdőnapja, Értekezlet

Oktatói testületi értekezlet, projektnap

Nyílt nap nyolcadikosoknak, szülőknek

Nyílt napok (szakmai napok) tartása a szülő 

részvételével.

Educatio az Adyban - pályaorientációs 

nap (tanítás nélküli munkanap) 

VÉRADÁS

2021.11.12

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák.                                           
Tervezett ellenőrzés (óralátogatás, 

KRÉTA...)

Naplóellenőrzés

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Oktatói értekezlet

2021.11.13

2021.11.14

2021.11.15

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák. 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Emelt szintű szóbeli vizsgák zárónapja

Munkaközösségi megbeszélések, Jelentkezés a 

szakképző közismereti versenyeire

PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓS FÓRUM
Vezetői megbeszélés

2021.11.16

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnázium központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 

évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények jegyzékét.

2021.11.17 nevelési értekezlet

2021.11.18

2021.11.19
Véradás

Egészségnap

Az országos kompetenciamérés 

adatainak beküldése az OH-ba
Szülői értekezletek Szecskaavató

2021.11.20

2021.11.21 Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdete

2021.11.22
 Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák. Angol OKTV

Vezetőségi értekezlet
Középszintű szóbeli érettségi vizsga

A tanulók értesítése az osztályozóvizsgákról 

kezdőnap

Őszi szóbeli érettségi vizsgaidőszak kezdete, 

Hulladékcsökkentési hét

Érettségi vizsga: szóbeli                                  

Vezetői megbeszélés

2021.11.23
 Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga Szóbeli érettségi vizsga
Kompetenciaméréshez szükséges adatok 

megküldése
középszintű szóbeli érettségi vizsgák Érettségi vizsga: szóbeli

2021.11.24

 Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák.
Tervezett ellenőrzés (óralátogatás, 

KRÉTA...)
Középszintű szóbeli érettségi vizsga középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Iskola bemutatása az általános iskolák 

képviselőinek                                     

Érettségi vizsga: szóbeli

2021.11.25  Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák. Drogambulancia fogadóóra Középszintű szóbeli érettségi vizsga Fogadó óra 6 évfolyamos gimnáziumi tájékoztató Érettségi vizsga: szóbeli

2021.11.26

Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga
A tanulók értesítése az osztályozóvizsgákról 

zárónap

Őszi szóbeli érettségi vizsgaidőszak vége, 13.00 

fogadó óra

14.00 szülői értekezlet (elsős szülői 

munkaközösségi tagok megválasztása)

Érettségi vizsga: szóbeli

2021.11.27

2021.11.28

2021.11.29 Vezetőségi értekezlet Munkaértekezlet Európai Hulladékcsökkentési Hét utolsó nap Vezetői megbeszélés

2021.11.30
Kibővített vezetőségi értekezlet (mk. 

Vezetők, gondnok, gazdasági ügyintéző...)

2021.12.01
Tervezett ellenőrzés (óralátogatás, 

KRÉTA...)
Értekezlet munkaközösség vezetőknek 

Megemlékezés az AIDS világnapjáról - dr. 

Béres András

2021.12.02 Drogambulancia fogadóóra

2021.12.03
A 8. évfolyamos tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára
Szalagavató DÖK ülés, aktuális feladatok

Szalagavató; A tanulók jelentkezése a 

központi írásbeli felvételi vizsgára

Tanulók jelentkezése a központi felvételi 

vizsgára

Nyílt nap (online)

2021.12.04

2021.12.05

2021.12.06 Vezetőségi értekezlet
A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

2021.12.06-12.10-ig,                     Mikulás ünnepély
Mikulás műsor Vezetői megbeszélés Mikulás-nap 

2021.12.07

Kibővített vezetőségi értekezlet (mk. 

Vezetők, gondnok, gazdasági 

ügyintéző...), szakmai anyag gyorsított 

beszerzséi eljárása

Diákönkormányzati nap Jelentkezés a februári szakmai vizsgákra

2021.12.08
Tervezett ellenőrzés (óralátogatás, 

KRÉTA...)
Oktatói testületi értekezlet kibővített vezetőségi értekezlet Oktatói munkaértekezlet

2021.12.09 Drogambulancia fogadóóra Értekezlet munkaértekezlet
A gyengén tanulók szüleinek értesítése az 

eddig elért eredményekről

2021.12.10

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 

időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a 

hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a 

feladatlapigényüket.                                            

Adventi kirándulás

A központi írásbeli felvételi vizsgákra 

jelentkezők feladatlapigényének jelzése

Emberi jogok napja



2021.12.11 Áthelyezett munkanap Nevelési értekezlet
Munkanap áthelyezés (december. 24. péntek)

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet
Tanítás nélküli munkanap- Nevelési értekezlet

munkanap áthelyezés digitális oktatás 

(pénteki órarend szerint)
Tanítás nélküli munkanap (szombat)

Áthelyezett munkanap december 24. 

helyett
Pályaorientációs nap

2021.12.12

2021.12.13 Idegen nyelvi Advent Jelentkezés az ágazati alapvizsgára
SZKTV jelentkezés

Munkaközösségek értekezletei Jelentkezés az OSZTV-re Vezetői megbeszélés

2021.12.14
Mellék-szakképesítések szakmai vizsgáira történő 

jelentkezés határideje
Leltározás kezdete Leltár lebonyolítása ütemezés szerint. Karácsonyi ünnepi hét 

2021.12.15 Karácsonyi ünnepi hét 

2021.12.16 Jelentkezés sz SZKTV, OSZTV versenyekre Tollaslabda és asztalitenisz torna Karácsonyi ünnepi hét 

2021.12.17
Karácsonyi Ünnepség,                                                                                                         

Karácsonyi Áhítat /városi rendezvény lebonyolítása/
E-napló ellenőrzése (jegyek száma) Adventi kirándulás Grazba

2021.12.18

2021.12.19

2021.12.20 A 9. évfolyam bemutatkozása Nyugdíjasok karácsonya

12.00 órától karácsonyi ünnepély

Kézműves foglalkozások, filmezés, egyéb 

programok

(tanítás nélküli munkanap)

Vezetői megbeszélés Karácsonyi ünnepi hét 

2021.12.21

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Iskolai Karácsony

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap - Karácsonyi 

műsor
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

Oktatói értekezlet

(tanítás nélküli munkanap) Karácsonyi műsor Karácsonyi ünnepség
Diákközgyűlés                                

Karácsonyi ünnepség

2021.12.22 Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet

2021.12.23 Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet

2021.12.24
Szenteste

Szenteste Szenteste
Szenteste

Áthelyezett pihenőnap
Szenteste Szenteste Szenteste Szenteste Szenteste (Áthelyezett pihenőnap) Szenteste Szenteste Szenteste

2021.12.25 Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony 

2021.12.26 Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony Karácsony 

2021.12.27 Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet

2021.12.28 Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet

2021.12.29 Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet

2021.12.30 Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet

2021.12.31 Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet

2022.01.01 Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév Újév

2022.01.02

2022.01.03
A téli szünet utáni első tanítási nap

A téli szünet utáni első tanítási nap
Szünet utáni első tanítási nap,                                                                                         

Osztályozóvizsgák 2022.01.03-14-ig.
Végzős tanulók félévi vizsgái Téli szünet utáni első tanítási nap (hétfő) Vezetői megbeszélés

2022.01.04 Végzős tanulók félévi vizsgái
NETFIT mérések megkezdése a végzős 

osztályokban

2022.01.05 Oktatói testületi értekezlet Végzős tanulók félévi vizsgái SZKTV jelentkezések, iskolai fordulók szervezése

2022.01.06
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata

2022.01.07 Rudnay Gyula születésnapja
Bolyai Matematika Csapatverseny 9-12. 

évfolyam 14:30 – 15:30

2022.01.08

2022.01.09

2022.01.10
NETFIT mérések megszervezésének 

kezdete
Vezetői megbeszélés

2022.01.11 Ágazati vizsgák OSZTV,SZKTV előválogatók

2022.01.12 Értekezlet munkaközösség vezetőknek Félévi osztályozó vizsgák Oktatói munkaértekezlet

2022.01.13 Értekezlet Félévi osztályozó vizsgák

2022.01.14 Osztályozóvizsgák utolsó nap Félévi osztályozó vizsgák

2022.01.15

2022.01.16

2022.01.17 Vezetői megbeszélés

2022.01.18 Osztályozó vizsgák

2022.01.19 Munkaértekezlet - Osztályozó értkezlet Oktatói testületi értekezlet – osztályozó értekezlet Osztályozó vizsgák

Bukási arány csökkentésének ellenőrzése

Hiányzási arány csökkentésének ellenőrzése, 

együttműködve a szakszolgálatokkal, szülőkkel

Osztályozó értekezlet

2022.01.20 Félévzáró osztályozó értekezlet félévi osztályozó értekezlet Szabadságolási ütemterv elkészítése

2022.01.21

Az első félév utolsó tanítási napja.                                                                  

/Tanulói létszámadat jelentése osztályonkénti, szakmánkénti/ágazati 

bontásban első félév utolsó napján és az utolsó tanítási napon. 

(munkaterv szerint)

Magyar Kultúra Napja, Tanítási félév 

vége
Az I. félév vége 

A magyar kultúra napja,                                                                                                             

Első félév vége; jegyek lezárása
Osztályozó értekezlet A félév utolsó tanítási napja

Félévi osztályozó értekezlet                A 

magyar kultúra napja                                 

Szorgalmi idő első félévének vége

2022.01.22

Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák 

az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.                                                                           

2022.január 22. 10.00 - Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik 

évfolyamra és az Arany János  Tehetséggondozó Programba jelentkezők 

számára az érintett intézményekben.

Központi írásbeli felvételi a 8. évfolyamosok 

számára 10:00
Általános felvételi eljárás kezdete központi írásbeli felvételi Az általános felvételi eljárás kezdete.

Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 

évfolyamos tagozaton 10.00

Írásbeli felvételi vizsga (6 évfolyamos 

gimnázium)

2022.01.23
Pedagógusi átsorolások (Kaposvári SZC Barcsi Kollégium), 

bérrendezések (munkaterv szerint)
A magyar kultúra napja

2022.01.24 Osztályozó értekezletek Vezetői megbeszélés

2022.01.25
/Oktató pótlékok meghatározása, felülvizsgálata (munkaterv szerint)   

Osztálystatisztikák leadási határideje
NETFIT mérések megkezdése a 11. 

évfolyamon
Osztályozó értekezletek Korcsolyázás Kaposváron

2022.01.26
Szülői értekezlet 9, 12. és 1/9, 3/11. osztályok 

részére
Osztályozó értekezletek Korcsolyázás Kaposváron

2022.01.27

Szülői értekezlet 10, 11. és 2/10. osztályok részére

Pótló központi írásbeli felvételi a 8. évfolyamosok 

számára 14:00

központi írásbeli felvételi (pótnap) Félévi értékelő értekezlet Félévi értekezlet (jkv. A fenntartónak)
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 

évfolyamos tagozaton 14.00

Írásbeli felvételi vizsga pótnap (6 

évfolyamos gimnázium)

2022.01.28

Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Szalagavató

Az iskola értesíti tanulókat, kiskorú tanuló esetén a 

szülőket az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről

tanulók és szülők tájékoztatása a 

félévi eredményekről

A tanulók és szüleik értesítése az első félév 

eredményéről

Szülők értesítése az első félévi tanulmányi 

eredményekről
Félévi beszámolók leadása (mk-k) Szalagavató ünnepség

Szülők értesítése a tanulók elért 

eredményeiről

2022.01.29

2022.01.30

2022.01.31
/Félévi adatszolgáltatás (munkaterv szerint)                                                 

/Leltározás elvégzése (munkaterv szerint)
Félévi értekezlet Félévi értekezlet Vezetői megbeszélés

2022.02.01 Mellékszakképesítés vizsgák kezdete Közismereti tankönyvek igénylése Félévi értekezlet

2022.02.02 Oktatói testületi értekezlet – félévi értékelő ért. félévi tantestületi értekezlet Regionális matematika verseny

2022.02.03 Szülői értekezlet Szülői értekezlet

2022.02.04 Szülői értekezlet
Az általános iskolák értesítése a 9. évfolyam 

félévi eredményeiről

Levél a szülőknek (1% felajánlás)

Első éves tanulók félévi érdemjegyiről az ált. isk. 

értesítése

SZKTV iskolai fordulója

Félévi oktatói testületi értekezlet

2022.02.05

2022.02.06

2022.02.07

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
A 8. osztályos tanulók értesítése az írásbeli felvételi 

vizsgák eredményéről

értesítés a központi írásbeli felvételi 

eredményéről

A tanulók értesítése a központi írásbeli 

felvételi vizsgák eredményéről.
Diákok értesítése a felvételi eredményéről Vezetői megbeszélés

2022.02.08
Szülői értekezlet, Irodai informatikus 

(12:00-14:00)- szakmai írásbeli vizsga

2022.02.09 DÖK - közgyűlés

Szociális gondozó és ápoló (10:00-12:00) 

és Gyakorló ápoló (13:00-15:00) - szakmai 

írásbeli vizsga

Oktatói munkaértekezlet

2022.02.10
Lemorzsolódás megelőzését támogató informatikai rendszer adatainak 

feltöltése (munkaterv szerint)
Félévzáró értekezlet Szülői értekezlet Szülői értekezlet a végzős osztályoknak

2022.02.11 Szalagavató Szalagavató

2022.02.12

2022.02.13

2022.02.14
Jelentkezés szakmai vizsgára, ágazati 

alapvizsgára
Vezetői megbeszélés

2022.02.15
Jelentkezés érettségi és szakmai 

vizsgára.
Érettségi, szakmai vizsgára jelentkezés határideje

Szakmai, valamint az érettségi vizsgára való 

jelentkezés határideje

jelentkezés érettségire és szakmai 

vizsgára

Az érettségi és szakmai vizsgákra való 

jelentkezés határideje

Szakmai évfolyamokra jelentkezés 

határideje, tanulói és szülői nyilatkozatok 

leadása

Érettségi-, szakmai vizsga, felvételi jelentkezés
NETFIT mérések megkezdése a 10. 

évfolyamon

Tavaszi érettségi vizsgákra jelentkezés 

határideje

Jelentkezési határidő - A 2022. évi 

május-júniusi vizsgadidőszakra

2022.02.16 Értekezlet munkaközösség vezetőknek kibővített vezetőségi értekezlet Mellékszakképesítés vizsgáinak kezdő napja

2022.02.17 Munkaközösségek értekezletei



2022.02.18

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.                                                             

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 

közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 

tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

Valentin-nap, Farsang
Jelentkezési lapok továbbítása az általános iskola 

részéről

Jelentkezési lapok beérkezése az 

általános iskolából, Alapítványi Bál

Érettségi és szakmai vizsgák összesítő 

jelentése

Az általános iskola továbbítja a tanulói 

jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a 

tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Hivatalnak.

17.00 szalagavató

Az általános iskola továbbítja a tanulói 

jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak. Magyar Ápolók Napja

Jelentkezési lapok továbbításának (a 

középiskolákba) határideje

2022.02.19

2022.02.20

2022.02.21
Megemlékezés a kommunista diktatúra 

áldozatairól osztályszinten
Jelentkezés az ÁSZÉV-ra Vezetői megbeszélés

2022.02.22
Megemlékezés a kommunista diktatúra 

áldozatairól osztályszinten
Farsang

2022.02.23 Megemlékezés a kommunista diktatúra 

2022.02.24 Pályaalkalmassági vizsgálatok 2022.02.24-03.11-ig. 
Megemlékezés a kommunista diktatúra 

áldozatairól osztályszinten
Tanár-diák-(szülő) röplabda torna

2022.02.25
Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldoza-

tairól

Testnevelés felvételi vizsga a 8. évfolyamosok 

számára, Honvéd kadét osztályba jelentkezők 

szóbeli meghallgatása 

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

megemlékezés a kommunista 

diktatúrák áldozatairól a történelem 

órák keretén belül

Szalagavató
A kommunista diktatúra áldozataira emlékezés

Vásárolj okosan verseny Újságíró bál

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja (megemlékezés 

of. órákon)

Szalagavató

2022.02.26 Koszorúcska (8.g osztály)

2022.02.27

2022.02.28 Munkaértekezlet Vezetői megbeszélés

2022.03.01 A pedagógusminősítésre jelentkezések. FARSANG

2022.03.02 Értekezlet munkaközösség vezetőknek DÖK ülés, aktuális feladatok

2022.03.03
Utazás kiállítás – HUNGEXPO – BUDAPEST 

– Turisztikai ágazat

2022.03.04
Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamosok 

számára 14:00

2022.03.05

2022.03.06

2022.03.07 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét
PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2022.03.07-

03.11-ig
PÉNZ7 Pénzügyi és vállalkozói témahét

„PÉNZ7” NETFIT mérések megkezdése a 

9. évfolyamon

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

rendezvénye

"Pénz7" Pénzügyi és vállalkozói 

témahét                                                                           

Vezetői megbeszélés

2022.03.08 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Pénzügyi és vállalkozói témahét „PÉNZ7” "Pénz7" Pénzügyi és vállalkozói Nőnap

2022.03.09 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Oktatói testületi értekezlet munkaértekezlet
Pénzügyi és vállalkozói témahét, Nyílt nap 

nyolcadikosoknak, szülőknek
„PÉNZ7”

"Pénz7" Pénzügyi és vállalkozói 

témahét                                                        

Oktatói munkaértekezlet   

2022.03.10 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét Értekezlet
Pályaorientációs nap, 110. évfordulós 

rendezvények
Pénzügyi és vállalkozói témahét „PÉNZ7”

"Pénz7" Pénzügyi és vállalkozói 

témahét

2022.03.11 Nemzeti ünnep (Március 15.)

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről 

Testnevelés pótfelvételi vizsga a 8. évfolyamosok 

számára 

Pályaalkalmassági vizsgálatok utolsó napja,                                                                   

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét zárónapja,                 

Megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről

Diáknap, március 15-i ünnepség Megemlékezés az 1848-as forradalomról
Pénzügyi és vállalkozói témahét, Nyílt nap 

nyolcadikosoknak, szülőknek

„PÉNZ7”

Megemlékezés 1848. márc. 15.

Szülői értekezletek

Március 15-ei ünnepség

"Pénz7" Pénzügyi és vállalkozói 

témahét                                                    

1848. március 15-ről megemlékezés

2022.03.12

2022.03.13

2022.03.14 Pihenőnap Munkaszüneti nap Pihenőnap

2022.03.15 Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep,  Koszorúzás a városi ünnepségen Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep 

2022.03.16

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 
Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra 

hozatala
Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

ideiglenes felvételi jegyzék 

nyilvánosságra hozása, kibővített 

vezetőségi értekezlet

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
A jelentkezők felvételi jegyzékének 

nyilvánosságra hozatala.
Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Vezetői megbeszélés

2022.03.17 ÁSZÉV lebonyolítása Színházlátogatás  (eü helyzet függő)

2022.03.18

2022.03.19

2022.03.20

2022.03.21
A bukásra álló végzős tanulók szüleinek értesítése 

első nap
Vezetői megbeszélés

2022.03.22 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége Víz világnapja Meghívásos labdarúgó torna 

2022.03.23

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

beküldött tanulói adatlap egyik példányát.                                                                

A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a Hivatalnak. Diákfórum Érettségi és szakmai tételek leadása

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva 

őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói 

adatlap második pél-dányát. A módosító tanulói 

adatlapot ekkor kell megkül-deni a Hivatalnak.

2022.03.24 Szt. Patrik-nap

13.00 fogadóóra

14.00 szülői értekezlet

(Kivéve végzős évfolyamok)

2022.03.25
A bukásra álló végzős tanulók szüleinek értesítése 

utolsó nap

Csiribiri varázstorna Kálecz Timivel - 

kisgyermek gondozói szak - szakmai 

program

2022.03.26 Munkanap éthelyezés (március 14. hétfő) Tanítás nélküli munkanap- Továbbképzés
Munkanap áthelyezés. On-line 

oktatás hétfői órarend szerint

Oktatói értekezlet

Tanítás nélküli munkanap (szombat)
Áthelyezett munkanap március 14-ről 

(intézményi szinten április 30-ra)
Áthelyezett munkanap március 14 helyett

2022.03.27

2022.03.28

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 

hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

Munkaértekezlet

A Hivatal elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek 

listáját ABC sor-rendben.

A Hivatal elektronikus formában megküldi 

a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

NETFIT mérések megkezdése a 7. és 8. 

évfolyamon 

Oktatói értekezlet (Tavaszi nevelési 

értekezlet)
Vezetői megbeszélés

2022.03.29

2022.03.30 Jálics-nap
Gyakorlati helyek befogadó 

nyilatkozatának leadási határideje

Intézményi továbbképzési terv elkészítése a 

fenntartó felé. A kollégák jelentkezése alapján.

2022.03.31

Szakmasztár fesztivál

Légy a szakmád mestere

Mezei futóverseny

2022.04.01 Kirándulási tervek leadása

2022.04.02

2022.04.03

2022.04.04 Digitális Témahét Digitális témahét Digitális Témahét Digitális témahét Digitális témahét Digitális Témahét Vezetői megbeszélés

2022.04.05 Digitális Témahét Digitális témahét Digitális Témahét Digitális témahét Digitális témahét Digitális Témahét

2022.04.06
Digitális Témahét

Digitális témahét Digitális Témahét Digitális témahét Digitális témahét Digitális Témahét
Tanítás nélküli munkanap (Diáknap - DÖK 

által felhasznált nap)

2022.04.07

/Digitális Témahét                                                                                                 

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját.                                                                                   

Digitális témahét
Digitális Témahét,                                                                                                        

Fogadó óra
Digitális témahét Digitális témahét

Digitális Témahét Egészségügyi Világnap – 

Légy Te is elsősegélynyújtó!

2022.04.08 Digitális Témahét Digitális témahét Digitális Témahét Digitális témahét Digitális témahét Digitális Témahét

2022.04.09
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján 

kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2022.04.10

2022.04.11
Holokauszt Magyarországi Áldozatainak 

Emléknapja (Április 16.), Költészet Napja
Megemlékezés a Költészet napjáról

A költészet napja,                                                                                                                  

Szakmák éjszakája,                                                                                                                 

Év végi osztályozó vizsga végzősöknek  2022.04.11-

22-ig.

Az írásbeli érettségi és szakmai vizsgák 

ügyeleti beosztásának elkészítése

Érettségi és szakmai vizsgákkal kapcsolatos 

megbízási szerződések elkészítésének 

határideje

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

A magyar költészet napja Vezetői megbeszélés

2022.04.12

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal 

által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.
Megemlékezés a holocaust áldozatairól

Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a 

Hivatalnak

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

osztályszinten

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes 

felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott 

módon – meg-küldi a Hivatalnak.

Az ideiglenes felvételi rangsor 

megküldése a Hivatalnak.

Ideiglenes felvétei jegyzék küldése az OH-

nak
Kollégiumi sportnap 

2022.04.13

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Tanitás nélküli munkanap

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Diáknap

Tanítás nélküli munkanap – igazgatói szünet

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól,                                                                 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, Értekezlet

Megemlékezés a Holocaust 

áldozatairól magyar nyelv és 

irodalom órákon, Munkaértekezlet, 

szóbeli érettségi, ágazati alapvizsga 

és OKJ-vizsgatételek leadása, 10.és 

11. évfolyamosok jelentkezése emelt 

szintű felkészítőre

Megemlékezés a holkauszt álsozatairól 

osztályszinten

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda)

A holokauszt áldozatainak emléknapja
NASZI-NAP                                                     

Oktatói munkaértekezlet

2022.04.14 Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet

2022.04.15
Nagypéntek / Oktató pótlékok meghatározása, felülvizsgálata 

(munkaterv szerint)   
Nagypéntek Nagypéntek Nagypéntek Nagypéntek Nagypéntek Nagypéntek Nagypéntek Nagypéntek Nagypéntek Nagypéntek Nagypéntek

2022.04.16 Nagyszombat Nagyszombat Nagyszombat Nagyszombat Nagyszombat Nagyszombat Nagyszombat Nagyszombat Nagyszombat Nagyszombat Nagyszombat Nagyszombat

2022.04.17 Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap Húsvét vasárnap

2022.04.18 Húsvét hétfő Húsvét hétfő Húsvét hétfő Húsvét hétfő Húsvét hétfő Húsvét hétfő Húsvét hétfő Húsvét hétfő Húsvét hétfő Húsvét hétfő Húsvét hétfő Húsvét hétfő 

2022.04.19 Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet

                                                                                                                                       

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

                                                                                                                                          

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

                                                                                                                                     

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.               

,,PÉNZ7" - pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban.



2022.04.20

 A tavaszi szünet utáni első tanítási nap                                                                                                                                

/Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 10. évfolyamon 2022.április 20. - május 3. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.

Országos mérés, értékelés, szakmai 

ellenőrzés elrendelése:  A méréseket az 

iskoláknak a Hivatal által meghatározott 

ütemezés szerint, a 10. évfolyamon 

2022.április 20. - május 3. közötti 

időszakban kell lebonyolítaniuk.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

Kompetenciamérés a 10. évfolyamon 04. 20 - 05. 

03.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap                                                                   

Országos Kompetenciamérés  2022.04.20-05.03-ig. 
Kompetenciamérés

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda), 

Szövegértési, matematikai, természettudományi 

mérések a 10. évfolyamon (kezdete), Oktatói 

értekezlet

10. évfolyam országos mérés
A holokauszt áldozatainak emléknapja 

(április 16/megemlékezés of. órákon)

2022.04.21

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 10. évfolyamon 2022.április 20. - május 3. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.

Munkaközösségek értekezletei
10. évfolyam országos mérés

Kerekezz a kultúráért! Bicikli túra – Segesd

2022.04.22

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói 

adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék).                                            /Országos mérés, 

értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A méréseket az iskoláknak a 

Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, a 10. évfolyamon 

2022.április 20. - május 3. közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.

DÖK-nap
A Hivatal megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket 

az iskoláknak

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 

dönté-sek és tanulói adatlapok egyeztetése 

alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék). DÖK ülés, 

aktuális feladatok

NETFIT lezárása

10. évfolyam országos mérés

Az egyeztetett felvételi jegyzék 

megküldése a középiskolának.

OH megküldi a felvételi eredményt

2022.04.23

2022.04.24

2022.04.25

Fenntarthatósági Témahét                                                                                 

/Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 10. évfolyamon 2022.április 20. - május 3. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.

Munkaértekezlet, Fenntarthatósági 

Témahét
Fenntarthatósági témahét április 25-29. Fenntarthatósági Témahét 2022.04.25-29-ig.

Fenntarthatósági témahét, 14.00 végzős évf. 

osztályozó értekezlete

Fenntarthatósági Témahét 

10. évfolyam országos mérés
Osztályozó értekezletek (végzős osztályok)

Fenntarthatósági témahét                                 

Vezetői megbeszélés
Végzős kollégista tanulók búcsúztatása 

2022.04.26

Fenntarthatósági Témahét                                                                                 

/Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 10. évfolyamon 2022.április 20. - május 3. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.

Fenntarthatósági Témahét Országos kompetencia mérés Fenntarthatósági témahét
Fenntarthatósági Témahét 

10. évfolyam országos mérés
 Fenntarthatósági témahét rendezvénye Fenntarthatósági témahét Fenntarthatósági témahét

2022.04.27

Fenntarthatósági Témahét                                                                                 

/Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 10. évfolyamon 2022.április 20. - május 3. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.

Fenntarthatósági Témahét Oktatói testületi értekezlet – osztályozó ért. Országos kompetencia mérés Fenntarthatósági témahét
Fenntarthatósági Témahét 

10. évfolyam országos mérés
Fenntarthatósági témahét Fenntarthatósági témahét

2022.04.28

Fenntarthatósági Témahét                                                                                 

/Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 10. évfolyamon 2022.április 20. - május 3. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.

Fenntarthatósági Témahét
Évzáró osztályozó értekezlet (végzős),                                                                         

Végzősök utolsó tanítási napja

Ballagási próba, 12.és 13. 

évfolyamosok osztályozó 

konferenciája

Végzős osztályok osztályozó értekezlete

Ballagási főpróba
Fenntarthatósági témahét

Fenntarthatósági Témahét 

10. évfolyam országos mérés

Fenntarthatósági témahét                            

Bolondballagás                                          

Év végi osztályozó értekezlet végzős 

évfolyamokon

Fenntarthatósági témahét

2022.04.29

/Fenntarthatósági Témahét                                                                                

/A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.                                                                                                                    

/Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési 

évfolyamán az utolsó tanítási nap - középfokú iskolákban 2022. április 

29.                                                                                                                             

/Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 10. évfolyamon 2022.április 20. - május 3. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.                                                                           

Ballagás, Fenntarthatósági Témahét

Utolsó tanítási nap a végzősöknek

Ballagás

Felvételi értesítés a 8. évfolyamosoknak

Tanulók értesítése a felvételről/ elutasításról                                                           

Ballagás

12. és 13. évfolyamosok utolsó 

tanítási napja, on-line hirdetés 1-3. 

órában

Vizsgaelnökök, kamarai tagok megbízási 

szerződéseinek előkészítése

Diáknap

Fenntarthatósági témahét, SZKTV országos 

fordulója, Szakma Sztár Fesztivál Budapest, 

Írásbeli, szóbeli, szakmai gyakorlati vizsgák, 

megszervezésének kezdete minden 

szakmacsoportban

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik 

a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 

a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Szakmák éjszakája országos program 

lebonyolítása

Ballagás

A középiskola utolsó, befejező évfolyamán az 

utolsó tanítási nap.

Tóth Jutka emlékverseny

Fenntarthatósági Témahét 

10. évfolyam országos mérés

A felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítés kiküldése a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak.

Felvételi értesítések megküldése a 

tanulóknak és az általános iskoláknak

Fenntarthatósági témahét                           

Ballagás                                                              

Befejező évfolyamon az utolsó tanítási 

nap

2022.04.30 BALLAGÁS Ballagás
Tanítás nélküli munkanap (03.26-ról 

intézményi szinten áthelyezett nap) - 

BALLAGÁS

Ballagás

2022.05.01 A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe A munka ünnepe

2022.05.02

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - magyar nyelv és irodalom.                                                                                                  

Középszintű érettségi írásbeli vizsga - magyar nyelv és irodalom, magyar 

mint idegen nyelv.                                                                        /Országos 

mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A méréseket az 

iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, a 10. 

évfolyamon 2022.április 20. - május 3. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.                                                                           

Szakmai vizsgák kezdete

Magyar írásbeli érettségi vizsga – igazgatói szünet

Magyar nyelv és irodalom  írásbeli érettségi - 

érettségi szünet                                                                                                 

A tanulók értesítése az osztályozó vizsgákról 05.02-

05.06-ig

magyar érettségi
Írásbeli érettségi: magyar nyelv és irodalom

10.R kisérettségi
Írásbeli érettségi vizsgák kezdete

Tanítás nélküli munkanap

magyar nyelv és irodalom érettségi (k+e) 

9.00

10. évfolyam országos mérés

Tanítás nélküli munkanap (Érettségi szünet)

Érettségi vizsga: magyar nyelv és 

irodalom                                                           

Alapkészségek, képességek országos 

mérése a 10. évfolyamon                            

Vezetői megbeszélés

2022.05.03

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - matematika.                                                 

Középszintű érettségi írásbeli vizsga - matematika.                            

/Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 10. évfolyamon 2022.április 20. - május 3. közötti időszakban kell 

Matematika írásbeli érettségi vizsga – igazgatói 

szünet

Matematika írásbeli érettségi                                                                                

Országos Kompetenciamérés utolsó napja
matematika érettségi

Írásbeli érettségi: matematika

10.R kisérettségi

Szövegértési, matematikai, természettudományi 

mérések a 10. évfolyamon (vége)

Tanítás nélküli munkanap

matematika érettségi (k+e) 9.00

10. évfolyam országos mérés

Tanítás nélküli munkanap (Érettségi szünet)

Érettségi vizsga: matematika                     

Alapkészségek, képességek országos 

mérése a 10. évfolyamon

2022.05.04

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - történelem.                                              

Középszintű érettségi írásbeli vizsga - történelem.                          

/Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 8. évfolyamon 2022. május 4-17. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.

Történelem írásbeli érettségi vizsga – igazgatói 

szünet
Történelem írásbeli érettség történelem érettségi

Írásbeli érettségi: Történelem

10.R kisérettségi

Tanítás nélküli munkanap

történelem érettségi (k+e) 9.00

8. évfolyam országos mérés

Tanítás nélküli munkanap (Érettségi szünet) Érettségi vizsga: történelem

2022.05.05

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - angol nyelv.                                               

Középszintű érettségi írásbeli vizsga - angol nyelv.              /Országos 

mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A méréseket az 

iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, a 8. 

évfolyamon 2022. május 4-17. közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.

Angol nyelv írásbeli érettségi vizsga Angol nyelv- írásbeli érettségi - érettségi szünet angol érettségi Írásbeli érettségi: Angol nyelv
angol nyelv érettségi (k+e) 9.00

8. évfolyam országos mérés
Tanítás nélküli munkanap (Érettségi szünet) Érettségi vizsga: angol nyelv

2022.05.06

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - német nyelv.                                               

Középszintű érettségi írásbeli vizsga - német nyelv.                 /Országos 

mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A méréseket az 

iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, a 8. 

évfolyamon 2022. május 4-17. közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.

Német nyelv írásbeli érettségi vizsga Német nyelv- írásbeli érettségi német érettségi Írásbeli érettségi: Német nyelv
német nyelv érettségi (k+e) 9.00

8. évfolyam országos mérés
Tanítás nélküli munkanap (Érettségi szünet) Érettségi vizsga: német nyelv

2022.05.07

2022.05.08

2022.05.09

Szakmai írásbeli vizsga: mezőgazdasági 

gépész

Szakmai írásbeli vizsga: közszolgálati 

ügyintéző

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi 

eljárást írhat ki. (augusztus 31-ig.)

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (10:00-

12:00)- központi írásbeli 

vizsgatevékenység

Rendkívüli felvételi eljárás első napja Vezetői megbeszélés

2022.05.10 földrajz írásbeli

kémia érettségi (k+e) 8.00 Informatikai 

rendszerüzemeltető (10:00-13:00)- 

központi írásbeli vizsga

földrajz érettségi (k+e) 14.00

8. évfolyam országos mérés

2022.05.11
ágazati szakmai (közép, emelt) 

érettségi

Szakmai vizsgák: írásbeli

(tanítás nélküli munkanap)
ágazati szakmai vizsgatárgyak érettségi 

(k+e) 8.00
Oktatói munkaértekezlet

2022.05.12 Írásbeli szakmai vizsgák, írásbeli érettségi vizsgák Értekezlet biológia írásbeli

Végzős osztályok bizonyítványának, 

törzslapjainak, naplójának, beírási 

naplójának leadási határideje

biológia érettségi (k+e) 8.00

8. évfolyam országos mérés 

Gépgyártástechnológiai technikus - (10:00-

13:00)- központi írásbeli vizsga

Az ápolók nemzetközi napja

Írásbeli szakmai vizsga: ipari gépész

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90% - ánál kevesebb tanulót vettek fel.                                                                                                  

/A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                      

/2022.05.09. -  Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - nemzetiségi nyelv 

és irodalom.                                                                                           

/2022.05.09. - Középszintű érettségi írásbeli vizsga - nemzetiségi nyelv 

és irodalom.                                                                                          

/2022.05.10. - Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - kémia, földrajz.                                                                                                    

/2022.05.10. - Középszintű érettségi írásbeli vizsga - kémia, földrajz.                                                                                                     

/2022.05.11. - Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - ágazati szakmai 

vizsgatárgyak, ágataon belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak.                                                                                        

/2022.05.11. - Középszintű érettségi írásbeli vizsga - ágazati szakmai 

vizsgatárgyak, ágataon belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak.                                                                                        

/2022.05.12. -  Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - biológia, 

társadalomismeret, közigazgatási ismeretek.                                               

/2022.05.12. -  Középszintű érettségi írásbeli vizsga -biológia.                                      

/2022.05.13. - Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - ének-zene, belügyi 

rendészeti ismeretek.                                                      /2022.05.13. - 

Középszintű érettségi írásbeli vizsga - informatika, digitális kultúra, ének-

zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek.                                                                                       

/Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 8. évfolyamon 2022. május 4-17. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.                                     



2022.05.13 Szakmai írásbeli vizsga Szakmai írásbeli vizsga-tanítási szünet informatika közép, OKJ írásbeli
ének-zene érettségi (k+e) 14.00

8. évfolyam országos mérés

Érettségi vizsga:informatika, digitális 

kultúra                                                                      

Írásbeli szakmai vizsga: vendéglátóipari 

szakképesítések

2022.05.14

2022.05.15

2022.05.16 Írásbeli érettségi vizsgák A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése informatika emelt gyakorlati vizsga
informatika érettségi (e) 8.00

8. évfolyam országos mérés
Vezetői megbeszélés

2022.05.17 Írásbeli érettségi vizsgák A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése

fizika érettségi (k+e) 8.00

vizuális kultúra érettségi (k+e) 14.00

8. évfolyam országos mérés

2022.05.18
Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák 

kezdete.
Írásbeli érettségi vizsgák A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése

Szakmai írásbeli vizsga: villanyszerelő

Szakmai írásbeli vizsga: elektronikai 

technikus

Interaktív szakmai vizsga: divatszabó

Szakmai vizsgák: írásbeli

francia nyelv érettségi (k+e) 8.00 Gyakorló 

ápoló (13:00-15:00) - szakmai írásbeli 

vizsga

2022.05.19 Írásbeli érettségi vizsgák A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése Szakmai vizsgák: írásbeli Idegen nyelvi kompetenciamérés (8. évf.) Írásbeli szakmai vizsga: burkoló

2022.05.20 Írásbeli érettségi vizsgák A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése

A tanulók összefüggő szakmai gyakorlatánek 

megszervezésének határideje

Interaktív szakmai vizsga: villanyszerelő

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az 

általános felvételi eljárás keretében a felvehető 

létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. A 

2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi 

eljá-rást meghirdető iskola igazgatója dönt a 

felvételi kérel-mekről.

A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli 

felvételi eljárás során az iskola igazgatója 

dönt a felvételi kérelmekről.

Írásbeli szakmai vizsga: cukrász, szakács

2022.05.21

2022.05.22

2022.05.23

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                                   

/Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - olasz nyelv.                                                                                            

/Középszintű érettségi írásbeli vizsga -  olasz nyelv.
Év végi osztályozó vizsga

Írásbeli érettségi vizsgák vége, Szakmai vizsgák: 

írásbeli
Szakmai gyakorlati vizsgák

2022.05.24
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Év végi osztályozó vizsga Szakmai gyakorlati vizsgák

2022.05.25
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Oktatói testületi értekezlet Év végi osztályozó vizsga Szakmai gyakorlati vizsgák

2022.05.26
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Év végi osztályozó vizsga Szakmai gyakorlati vizsgák

2022.05.27

 /A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                            

/Selejtezési javaslatok elkészítése (munkaterv szerint)
Mérés eredményeinek feltöltése NETFIT 

rendszerbe.
Év végi osztályozó vizsga NETFIT eredményeinek feltöltése

DÖK ülés, aktuális feladatok

NETFIT feltöltése

2022.05.28

2022.05.29

2022.05.30
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Munkaértekezlet Vezetői megbeszélés

2022.05.31

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                        

/Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési 

évfolyamán az utolsó tanítási nap - a két évfolyamos rész-

szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. május 

31.

2022.06.01

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                             

/A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál.                                                                                 

/Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 06.01-

09-ig.

Írásbeli érettségi dolgozatok 

megtekintése

Ágazati alapvizsgák, Munkaközösségek 

értekezletei

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott 

jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál, 

Szakmai vizsgák: gyakorlat, szóbeli (kezdete)

Pedagógus Nap; emeltszintű szóbeli 

érettségivizsgák SNI és BTM, pedagógia 

szak tanulók kirándulása – Szenna 

Múzeumpedagógiai óra

2022.06.02

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                   

/Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

emeltszintű szóbeli érettségivizsgák 

szakmai szóbeli vizsgák

Pedagógusok napja

Némzeti összetartozás napja (június 

4./megemlékezés of. órákon)

2022.06.03

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                   

/Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napjáról Nemzeti összetartozás napja
A Nemzeti Összetartozás emléknapja

Pedagógus nap

emeltszintű szóbeli érettségivizsgák 

szakmai szóbeli vizsgák

Nemzeti összetartozás napi 

Tanítás nélküli munkanap 

("Pedagógusnap")
Nemzeti összetartozás napja

2022.06.04 Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák,                                       

Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés,                                    

Szakmai kirándulás-tanítás nélküli munkanap

A nemzeti összetartozás napja

2022.06.05 Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap Pünkösd vasárnap

2022.06.06

 Pünkösd hétfő                                                                                                           

/A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                   

/Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák
Pünkösd hétfő     Pünkösd hétfő     Pünkösd hétfő     Pünkösd hétfő     Pünkösd hétfő     Pünkösd hétfő     Pünkösd hétfő     Pünkösd hétfő Pünkösd hétfő     Pünkösd hétfő     Pünkösd hétfő     

2022.06.07
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                   

/Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Osztályozóvizsgák
Kampányhét; emeltszintű szóbeli 

érettségivizsgák
Osztályozó értekezletek Vezetői megbeszélés

2022.06.08
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                   

/Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Osztályozóvizsgák
Kampányhét; emeltszintű szóbeli 

érettségivizsgák
Osztályozó értekezletek

2022.06.09
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                   

/Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, 

Értekezlet
Osztályozóvizsgák 14.00 osztályozó értekezlet

Kampányhét; emeltszintű szóbeli 

érettségivizsgák

2022.06.10  A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. Osztályozó érteketlet Évzáró osztályozó értekezlet Osztályozóvizsgák Iskolaőri együttműködés értékelése Kampányhét; Osztályozó értekezlet Oktatói kirándulás

2022.06.11

2022.06.12

2022.06.13

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.               

/Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák Oktatói testületi értekezlet – osztályozó ért. 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák  06.13-24-ig. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák (kezdete)

Diáknap (tanítás nélküli munkanap) 

közép szintű szóbeli érettségi vizsgák

Év végi osztályozó értekezlet nem 

végzős évfolyamokon                                 

Vezetői megbeszélés

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90% - ánál kevesebb tanulót vettek fel.                                                                                                  

/A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                      

/2022.05.09. -  Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - nemzetiségi nyelv 

és irodalom.                                                                                           

/2022.05.09. - Középszintű érettségi írásbeli vizsga - nemzetiségi nyelv 

és irodalom.                                                                                          

/2022.05.10. - Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - kémia, földrajz.                                                                                                    

/2022.05.10. - Középszintű érettségi írásbeli vizsga - kémia, földrajz.                                                                                                     

/2022.05.11. - Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - ágazati szakmai 

vizsgatárgyak, ágataon belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak.                                                                                        

/2022.05.11. - Középszintű érettségi írásbeli vizsga - ágazati szakmai 

vizsgatárgyak, ágataon belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak.                                                                                        

/2022.05.12. -  Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - biológia, 

társadalomismeret, közigazgatási ismeretek.                                               

/2022.05.12. -  Középszintű érettségi írásbeli vizsga -biológia.                                      

/2022.05.13. - Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - ének-zene, belügyi 

rendészeti ismeretek.                                                      /2022.05.13. - 

Középszintű érettségi írásbeli vizsga - informatika, digitális kultúra, ének-

zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek.                                                                                       

/Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:  A 

méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a 8. évfolyamon 2022. május 4-17. közötti időszakban kell 

lebonyolítaniuk.                                     

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 

keretében a felvehető létszám 90% - ánál kevesebb tanulót vettek fel.                                                                                                    

/A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                              

/A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghírdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.                                                                                                            

/2022.05.16. - Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - informatika, 

digitális kultúra, latin nyelv, héber nyelv.                                                 

/2022.05.16. - Középszintű érettségi írásbeli vizsga - latin nyelv, héber 

nyelv.                                                                                            /2022.05.17. - 

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - fizika, vizuális kultúra.                                                                                                         

/2022.05.17. - Középszintű érettségi írásbeli vizsga - fizika, vizuális 

kultúra.                                                                                                         

/2022.05.18. - Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - francia nyelv, 

filozófia.                                                                                                         

/2022.05.18. - Középszintű érettségi írásbeli vizsga - francia nyelv, 

filozófia.                                                                                                          

/2022.05.19. - Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - spanyol nyelv, 

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma.                                                 

/2022.05.19. - Középszintű érettségi írásbeli vizsga - spanyol nyelv, 

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma.                         /2022.05.20. - 

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga - orosz nyelv, egyéb más 

vizsganapon nem szereplő nyelvek, gazdasági ismeretek, honvédelmi 

alapismeretek.                                                /2022.05.20. - Középszintű 

érettségi írásbeli vizsga - orosz nyelv, egyéb más vizsganapon nem 

szereplő nyelvek, honvédelmi alapismeretek, természettudomány, 

pszichológia.                        /Országos mérés, értékelés, szakmai 

ellenőrzés elrendelése:  A méréseket az iskoláknak a Hivatal által 

meghatározott ütemezés szerint, a 8. évfolyamon 2022. május 4-17. 

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.



2022.06.14
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                   

/Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák 
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Sport- és egészségnap, projektnap
Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák

osztályozó konferencia 9-11. 

évfolyamon 
Osztályozó értekezlet

Diák- és sportnap

(tanítás nélküli munkanap)
közép szintű szóbeli érettségi vizsgák;

ágazati alapvizsgák

2022.06.15

Utolsó tanítási nap                                                                                                

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                                      

/Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák                           / A 

2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről 

szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján országos 

mérés, értékelés keretében a tanulók  fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatát az iskolák - az 1-4. évfolyamon , valamint a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével  - a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés 

eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti 

Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

Utolsó tanítási nap  Tanévzáró ünnepély
Utolsó tanítási nap

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Utolsó tanítási nap,                                                                                                     

Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák,                                                             

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálati eredményeinek feltöltése a NETFIT 

rendszerbe,                                                                           

Tanévzáró ünnepély,                                                                                                      

Ágazati alapvizsgák 06.15-30-ig

Utolsó tanítási nap Utolsó tanítási nap

Utolsó tanítási nap, A tanév utolsó tanítási 

napja

Bizonyítványok, tanulók kihelyezése

Utolsó tanítási nap;

közép szintű szóbeli érettségi vizsgák;

ágazati alapvizsgák;

NETFIT eredmények feltöltése

Utolsó tanítási nap

NETFIT mérés lezárása

Tanévzáró ünnepség

Utolsó tanítási nap Utolsó tanítási nap

2022.06.16
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                   

/Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák 
Ágazti vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Nyári összefüggő gyakorlatok kezdete

Ágazati alapvizsgák kezdete

közép szintű szóbeli érettségivizsgák;

ágazati alapvizsgák

Összefüggő nyári gyakorlat általános 

kezdési időpontja

2022.06.17
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                   

/Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák Ágazati vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák Statisztikák leadási határideje
közép szintű szóbeli érettségi vizsgák;

Évzáró;

ágazati alapvizsgák

Tanévzáró, bizonyítványosztás                     

2022.06.18 Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

2022.06.19

2022.06.20

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                     

/Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák Ágazati vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák Évzáró, bizonyítványosztás
9., 10., 11. évfolyam bizonyítványina, 

törzslapjainak, naplójának leadása

Év végi beszámolók leadása;

közép szintű szóbeli érettségi vizsgák;

Óvodai dajka - mellék-szakképesítés 

Érettségi vizsga: szóbeli    

2022.06.21
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                   

/Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák 
Ágazati vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák közép szintű szóbeli érettségi vizsgák Érettségi vizsga: szóbeli    

2022.06.22

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Tanévzáró ünnepély 

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára

Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák,                                         

Beiratkozás
8. évfolyamosok beiratkozása Beiratlozás 9., 13. évfolyamokra Beiratkozás a középfokú iskolákba

közép szintű szóbeli érettségi vizsgák

Beiratkozás a középfokú iskolákba.
Érettségi vizsga: szóbeli    

2022.06.23

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Ágazati alapvizsga kezdete 1/9. évfolyam

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára

Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák,                                     

Beiratkozás
8. évfolyamosok beiratkozása Beiratlozás 9., 13. évfolyamokra

Szakmai vizsgák: gyakorlat, szóbeli (vége), 

Beiratkozás a középfokú iskolákba
közép szintű szóbeli érettségi vizsgák Beiratkozás a 7. és 9. évfolyamra Beiratkozás középfokú iskolába

2022.06.24
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Beiratkozás a leendő 9. évfolyamosok számára

Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák,                                        

Beiratkozás
8. évfolyamosok beiratkozása

Tanévzáró ünnepély

Tanévzáró értekezlet

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák (vége), 

Beiratkozás a középfokú iskolákba
közép szintű szóbeli érettségi vizsgák Beiratkozás középfokú iskolába

2022.06.25

2022.06.26

2022.06.27
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.06.28
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Tanévzáró értekezlet

2022.06.29

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 9.00 tantestületi záró értekezlet

Év végi beszámolók elkészítése

Év oktatója – év diákja díjátadó ünnepség

Tanévzáró értekezlet

2022.06.30

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.     

/Lemorzsolódás megelőzését támogató informatikai rendszer adatainak 

feltöltése (munkaterv szerint)

Tanévzáró értekezlet Évzáró értékelő értekezlet Tantestületi kirándulás

2022.07.01
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Tanévzáró értekezlet

2022.07.02

2022.07.03

2022.07.04
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Oktató testületi értekezlet - tanévzáró értekezlet év végi tantestületi értekezlet

2022.07.05
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. pedagógusok nyári szabadságának 

első napja

2022.07.06
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.07
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.08
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.09

2022.07.10

2022.07.11
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.12
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.13
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.14
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.15
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.16

2022.07.17

2022.07.18
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.19
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.20
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.21
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.22
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.23

2022.07.24

2022.07.25
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.26
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.27
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.28
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.29
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.07.30

2022.07.31

2022.08.01
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.02
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.03
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.04
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.05
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.06

2022.08.07

2022.08.08
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.09
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.10
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.11
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.12
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.13

2022.08.14

2022.08.15
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.16
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.                                                                                                                           

/Beiratkozás a középfokú iskolákba.                                                                                                                                    

/Középszintű szóbeli érettségi vizsga - szóbeli vizsgák                          

/2022. június 23. - Tanév végi adatszolgáltatás (munkaterv szerint)



2022.08.17
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.18
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.19
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2022.08.20 Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep Nemzeti Ünnep 

2022.08.21

2022.08.22

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Alakuló értekezlet 08:00

Javítóvizsgára felkészítő konzultáció, 

pedagógusok nyári szabadságának 

utolsó napja

2022/2023-as tanév alakuló értekezlete

2022.08.23
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Javító- és osztályozó vizsgák 08:00
Javítóvizsgára felkészítő konzultáció, 

alakuló értekezlet
Alakuló értekezlet Javítóvizsga

2022.08.24
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

javító vizsga Javítóvizsga

2022.08.25
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

javító vizsga Javítóvizsgák

2022.08.26
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. Munkaközösségi értekezletek 

kezdőnapja

2022.08.27

2022.08.28

2022.08.29
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

kibővített vezetőségi értekezlet

2022.08.30
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Évnyitó értekezlet

2022.08.31
 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Tanévnyitó értekezlet 09:00
Törzslapok, bizonyítványok beírásainak 

határideje

2022/2023-as tanév tanévnyitó 

értekezlete


