
A TANÉV RENDJE 
2020/2021. 

Az aktuális járványügyi helyzet a megadott események megrendezését, időpontját befolyásolhatják. 

Szorgalmi idő: 
 első tanítási nap 2020. szeptember 01. (kedd) 

 utolsó tanítási nap 2021. június 15. (kedd) 

Őszi szünet: 2020. október 23 – 2020. november 01. 

 szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök)  

 szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 02. (hétfő) 

Téli szünet: 2020. december 21 – 2021. január 03. 

 szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek) 

 szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 04. (hétfő) 

Tavaszi szünet: 2021. március 31 -2020. április 07. 

 szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március. 30. (kedd) 

 szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 08. (csütörtök) 

A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig (péntek) tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a 

tanulókat az elért tanulmányi eredményekről. 

Szülői értekezletek: 

 2020. szeptember 21 – 2020. október 1. 

 2021. február 01 – 2021. február 11. 

 2021. május 03 – 2021. május 13. 

Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. évfolyamos tanulók szülei részére:  

 2020. november 11. (szerda) 1630-tól 

Nyílt tanítási napok (alsó és felső tagozatban): 

 2021. március   08. (hétfő) 

    09. (kedd) 

Iskolagyűlés: 

 2020. november 

 2021. január 

 2021. május 

Idegen nyelvi mérés: 2021. május 19. (szerda) 

Kompetenciamérés: 2021. május 26. (szerda) 

Osztálykirándulások (javaslat): 2021. június 09. (szerda) 

DÖK nap: 2021. június 15. (kedd)  

Osztályozó értekezlet: 2021. június 10. (csütörtök) 1400 

Ballagás: 2021. június 19. 900 (szombat) 

Tanévzáró ünnepély: 2021. június 19. 1030 (szombat) 

Tanévzáró értekezlet: 2021. június 29. (kedd) 900 

Tanítás nélküli munkanapok: 

2020. december 12. (szombat) „Száz út vár ránk” – Pályaválasztási vásár és nap  

2020. december 21. (hétfő) nevelési értekezlet 

2021. március 31. (szerda) tantestületi kirándulás 

2021. április 07. (szerda) nevelési értekezlet 

2021. június 09. (szerda) osztálykirándulások 

2021. június 15. (kedd) DÖK nap 

Áthelyezett munkanapok: 

2020. december 12. (szombat) december 24. (kedd) helyett 


