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A nevelőtestület a tanévnyitó értekezletén elfogadta: Kápolnásnyék, 2021. augusztus 31. 

 

 

 

1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, TANÉV RENDJE, ORSZÁGOS MÉRÉSEK/VIZSGÁK IDŐPONTJAI, 

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK 

 

 

Jogszabályi háttér: 

 

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012. EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről (3 §) 

Az Emberi Erőforrások Minisztere 20/2021. (VI. 8.) rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről. 

 

 

A tanév legfontosabb időpontjai iskolánkra vonatkozóan: 

 

A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó 

tanítási napja 2022. június 15. (szerda).  

 

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

A középfokú iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2022. április 29. 

(péntek) 
 

A tanítási napok száma 181 nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban 

180 nap a tanítási napok száma. 

 

 

Tanítási szünetek: 

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. november 2. (kedd). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 17. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. január 3. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. április 20. (szerda). 
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Tanítás nélküli munkanapok: 

 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában 6, a nappali oktatás munkarendje 

szerint működő gimnáziumban 7 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 

amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének 

kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

 

Pályaorientációs nap:     2021. december 20. (hétfő) 

DÖK nap:     2022. június 13. (hétfő) 

Osztálykirándulások fix napja:   2022. június 3. (péntek) 

 

Írásbeli érettségi alatt: 

- általános iskola (2 nap)   2022. május 2-3. (hétfő-kedd) 

- gimnázium (3 nap)  2022. május 4-5-6. (szerda-csütörtök-péntek) 

Általános iskola és gimnázium (2 nap): 2021. december 21. (kedd) 

       2022. január 24. (hétfő) 

 

Verebi telephelyen: 

Tanévnyitó ünnepély: 2021. aug. 31. 17 óra 30 

Őszi szünet: 2021. október 25. - nov. 1-ig 

Tanítás nélküli munkanap: 2021. dec.11. (1. pályaorientáció) 

Karácsonyi ünnepély: 2021. dec. 20.  

2021. december 21. (2.) 

Téli szünet: 2021. dec. 22.- 2022. jan. 2-ig 

Félévi osztályozó értekezlet:2022. január. 24. hétfő 

Farsang: 2022. febr. 18. péntek  

2022.márc. 26. ledolgozós szombat (3.) 

Tavaszi szünet: 2022. ápr. 14.- 22-ig (4.,5.,6.) 

Kirándulás: 2022. június 10. péntek 

Év végi osztályozó értekezlet: 2022. jún. 13. 

Tanévzáró ünnepély: 2022. jún. 15. 18 óra 

 

 

Nemzeti ünnepek és emléknapok megemlékezései: 

 

Az aradi vértanúk emléknapja:      2021. október 6. (szerda) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe:   2021. október 22. (péntek) 

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja: 2022. február 21-25. 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe:   2022. március 11. (péntek) 

A holokauszt áldozatainak emléknapja:    2022. április 11-12. 

A nemzeti összetartozás napja:      2022. június 2. (csütörtök) 

 

 

Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított emléknapok, 

megemlékezések, bálok időpontjai 

 

SZMK-sulibál (szülők-pedagógusok):   2021. november 20. (szombat), 18 óra 

Névadónk hava záróünnepsége:   2021. december 01. (szerda), 18 óra 
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Karácsony ünnepe:     2021. december 17. (péntek) 

SPORT-sulibál (sportolók-szülők-pedagógusok): 2022. április 23. (szombat), 18 óra 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek 

 

Alakuló nevelőtestületi értekezlet:  2021. augusztus 23. (hétfő), 9 óra 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet:  2021. augusztus 31. (kedd), 8 óra 

Félévi nevelőtestületi értekezlet:  2022. február 4. (péntek), 12 óra 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:  2022. június 30. (csütörtök), 8 óra 

 

 

 

2. A TANÉV LEGFONTOSABB PEDAGÓGIAI FELADATAI 

 

- a Pedagógiai Program, az SZMSZ és az iskolai Házirend aktualizálása 

- Tanmenetek, tematikus tervek, óravázlatok ellenőrzése 

- Mindennapos testnevelés szervezése 

- Együttműködés a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiával 

- Közösségi szolgálat koordinálásának esetleges változásai 

- Belső továbbképzések 

- Külföldi tanulmányutak szervezése (kizárólag az elmaradt Határtalanul! programok) 

- Magyar Diáksport Napja 

- „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói Témahét 

- Digitális Témahét 

- Fenntarthatósági Témahét 

- Bűnmegelőzési program és drogprevenciós előadások 

- Nívócsoportok szervezése 

- Egyéb foglalkozások szervezése 

- Idegen nyelvi mérések 

- NETFIT mérés 

- Kompetenciamérések (szövegértés, matematika, idegennyelvi, természettudományos) 

- Tanulmányi versenyek, tanulmányi fesztiválok, sportversenyek 

- az Intézményi Tanács működtetése 

- Boldogságóra programokban való részvétel 

- A pedagógus önértékelési rendszer további működtetése 
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A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia vízisport irányultságú osztályainak 

foglalkozásterve a 2021/2022. tanévre vonatkozóan 

 

 

1.a osztály 
 

dátum időpont helyszín 

2021. szeptember 6. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 13. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 20. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 27. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 4. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 11. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 18. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 8. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 15. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 22. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 29. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2021. december 6. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2021. december 13. 14.25 - 16.00 

lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 3. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 10. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 17. 14.25 - 16.00 

lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 31. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 7. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 14. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 21. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 
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2022. február 28. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 7. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 21. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 28. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. április 4. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. április 11. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. április 25. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. május 9. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 16. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 23. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 30. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. június 13. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 
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2.a osztály 
 

dátum időpont helyszín 

2021. szeptember 8. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 15. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 22. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 29. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 6. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 13. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 20. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 3. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 10. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 17. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 24. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2021. december 1. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2021. december 8. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2021. december 15. 14.25 - 16.00 

fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 5. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 12. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 19. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 26. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 2. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 9. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 16. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 23. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 2. 14.25 - 16.00 fiúk: tornaterem (VM) 
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lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 9. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 16. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 23. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 30. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. április 6. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. április 13. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. április 20. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. április 27. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. május 4. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 11. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 18. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 25. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. június 1. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. június 8. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 
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3.a osztály 
 

dátum időpont helyszín 

2021. szeptember 7. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 12. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 19. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 26. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 5. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 14. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 21. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 9. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 16. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 23. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2021. november 30. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2021. december 7. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2021. december 14. 14.25 - 16.00 

lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 4. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 11. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 18. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. január 25. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 1. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 8. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 15. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. február 22. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 1. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 8. 14.25 - 16.00 fiúk: tornaterem (VM) 
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lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 22. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. március 29. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. április 5. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. április 12. 14.25 - 16.00 
fiúk: tornaterem (VM) 

lányok: úszás (VM tanuszoda) 

2022. április 26. 14.25 - 16.00 
lányok: tornaterem (VM) 

fiúk: úszás (VM tanuszoda) 

2022. május 10. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 17. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 24. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 31. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. június 7. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. június 14. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

 

 

  



OM 030175 Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium – 2021/2022. tanév éves munkaterve 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11 

 

 

4.a osztály 
 

dátum időpont helyszín 

2021. szeptember 9. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 16. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 23. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. szeptember 30. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 7. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 14. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2021. október 21. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2021. november 4. 14.25 - 16.00 
lányok kondi (VM) 

fiúk tornaterem (VM) 

2021. november 11. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2021. november 18. 14.25 - 16.00 
lányok tornaterem (VM) 

fiúk kondi (VM) 

2021. november 25. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2021. december 2. 14.25 - 16.00 
lányok kondi (VM) 

fiúk tornaterem (VM) 

2021. december 9. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2021. december 16. 14.25 - 16.00 
lányok tornaterem (VM) 

fiúk kondi (VM) 

2022. január 6. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2022. január 13. 14.25 - 16.00 
lányok kondi (VM) 

fiúk tornaterem (VM) 

2022. január 20. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2022. január 27. 14.25 - 16.00 
lányok tornaterem (VM) 

fiúk kondi (VM) 

2022. február 3. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2022. február 10. 14.25 - 16.00 
lányok kondi (VM) 

fiúk tornaterem (VM) 

2022. február 17. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2022. február 24. 14.25 - 16.00 
lányok tornaterem (VM) 

fiúk kondi (VM) 

2022. március 3. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2022. március 10. 14.25 - 16.00 lányok kondi (VM) 
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fiúk tornaterem (VM) 

2022. március 17. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2022. március 24. 14.25 - 16.00 
lányok tornaterem (VM) 

fiúk kondi (VM) 

2022. március 31. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2022. április 7. 14.25 - 16.00 
lányok kondi (VM) 

fiúk tornaterem (VM) 

2022. április 21. 14.25 - 16.00 Agárd (tornaterem és tanmedence) 

2022. április 28. 14.25 - 16.00 
lányok tornaterem (VM) 

fiúk kondi (VM) 

2022. május 5. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 12. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 19. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. május 26. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. június 2. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 

2022. június 9. 14.25 - 16.00 kajak-kenu pálya, Sukoró 
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ÉVES NAPTÁR  
2021/2022. TANÉV 

 

 

 

AUGUSZTUS 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

18. (szerda) Gólya-nap belépő 9. osztályos 

osztályfőnökök, 

végzős 12. osztályos 

osztályfőnökök, DÖK 

igazgató 

23. (hétfő) Alakuló nevelőtestületi értekezlet,  

9 órai kezdettel 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

igazgató 

24. (kedd) Javítóvizsgák szaktanárok igazgatóhelyettesek 

23-27.  Munkaközösségi megbeszélések, 

munkatervek összeállítása 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

31. (kedd) Tanévnyitó nevelőtestületi 

értekezlet, 8 órai kezdettel 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

31.  Önértékelési jelentkezések 

véglegesítése 

igazgató igazgató 

 

 

SZEPTEMBER 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

1. (szerda) Tanévnyitó ünnepély (utána három 

osztályfőnöki órát tartunk) 

belépő 1. osztályos 

osztályfőnökök, 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

igazgató 

1.  DÖK képviselők választása az 

osztályokban 

osztályfőnökök igazgatóhelyettesek 

1.  DÖK alakuló gyűlés, DÖK vezető 

választása 

DÖK munkáját 

segítő pedagógus: 

Kerkuska Miklós 

igazgató 

1.  Az előrehozott érettségi vizsgázók 

felmérése 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

igazgatóhelyettesek 

1.  A fizikai állapot- és edzettség 

vizsgálatának kezdő napja (Netfit) 

Berczeli Csaba 

testnevelés 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek 

2-3. (csütörtök-

péntek) 

Osztályozó vizsgák az előrehozott 

érettségi vizsgázók számára 

szaktanárok, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 
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2-10. (csütörtök-

péntek) 

Szülői értekezletek tartása minden 

tagozaton 

osztályfőnökök igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

3. (péntek) Bizonyítványok összeszedése, 

leadása névsorral 

osztályfőnökök igazgatóhelyettesek 

3.  Kitöltött tanulói adatlapok leadása osztályfőnökök igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

3.  Tantermek beosztásának 

ellenőrzése, módosítások, 

tantermek hibalistájának leadása 

írásban 

pedagógusok, 

osztályfőnökök 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

6. (hétfő) A jelentkezések határnapja az 

október-novemberi érettségi 

vizsgákra 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

10. (péntek) Tavalyi naplók, anyakönyvek 

rendbetétele (javítóvizsgák, 

távozások), ellenőrzése, leadása 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

igazgatóhelyettesek 

10.  HH, HHH tanulók felmérése, 

névsorok leadása írásban 

pedagógusok, 

osztályfőnökök, 

gyermekvédelmi 

felelősök 

igazgatóhelyettesek 

11. (szombat) Szüreti felvonulás Kápolnásnyéken Galambos Valéria, 

Kovács Gábor 

munkaközösség 

vezető, igazgató 

14. (kedd) SZMK értekezlet 17 órai kezdettel SZMK vezető igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

17. (péntek) A tanulók jelentkezésének 

határideje az OKTV-re  

(a filozófia kivételével) 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

20. (hétfő) A pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálatának kezdő 

napja 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

20. (szerda) Távolmaradások, felmentések, 

egyéb foglalkozások szülői 

kérelmeinek leadása 

osztályfőnökök igazgatóhelyettesek 

20-

22. 

(hétfő-

szerda) 

3.b Erzsébet tábor Szigeti-Kiss 

Zsuzsanna, 

osztályfőnök 

igazgatóhelyettesek 

24. (péntek) E-Kréta ellenőrzése (osztály- és 

tanulócsoport névsorok 

ellenőrzése, tanulók adatainak 

rendbetétele, ellenőrzése) 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

21-

22. 

(kedd-

szerda) 

12.a és 12.b osztályok korábban 

megszervezett és lefoglalt 2 napos 

kirándulása 

12.a és 12.b 

osztályfőnökök 

(Galambos Valéria, 

Kerekesné Stumpf 

Sarolta) 

igazgató 

24.  Tanmenetek, foglalkozási tervek 

készítése, leadása elektronikusan 

munkaközösség vezetőknek 

szaktanárok, 

osztályfőnökök 

munkaközösség 

vezetők 
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24.  A Névadónk hava és a 

Vörösmartys napok 

versenykiírásainak leadása 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

24.  A középiskola igazgatója eddig a 

napig összesíti és rögzíti az 

ADAFOR-ban a tanulók 

jelentkezéseit az OKTV-re 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

24.  Magyar Diáksport Napja testnevelés 

munkaközösség, 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek 

26. (vasárnap) Fejér Megyei Diákolimpia atlétika 

(III-IV. kcs. ÜCsB) verseny 

testnevelés 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, igazgató 

27-

29. 

 Osztályfőnöki tanmenetek leadása 

a tagozatvezetőknek 

tagozati 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

29. (szerda) Pákozdi csata emléktúra és 

vetélkedő 

11. a osztály, 

természettudományos 

munkaközösség 

(Kerkuska Miklós, 

Kovács Gábor, 

Müller Ferenc), 

munkaközösség 

vezető 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

30. (csütörtök) Közlemény megjelentetése a 

középfokú iskolák tanulmányi 

területeinek meghatározási 

formájáról az Oktatási Hivatal 

honlapján 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

igazgató 

30.  Tanmenetek, foglalkozási tervek 

ellenőrzése, leadása elektronikusan 

az igazgatónak 18 óráig bezárólag 

munkaközösség 

vezetők 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

30.  Tantermek dekorálása osztályfőnökök tagozatos (alsós, 

felsős, gimnáziumi) 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

1-30.  IKSZ bemutatása a 9. évfolyamos 

tanulók szüleinek és diákjainak 

Galambos Valéria igazgató 

  Szakkörök, délutáni foglalkozások 

beindítása 

szaktanárok munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

  Hanon Systems Környezetvédelem 

a jövőnkért levelezős 

csapatverseny 

természettudományos 

munkaközösség 

(Tőzsér Mónika) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

 központi Részvétel a Fejér Megyei 

Diákolimpia sportversenyein 

testnevelés 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, igazgató 
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 havonta: Alsós faliújság dekorálása alsós munkaközösség munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

 

 

OKTÓBER 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

1.  Zenei világnap ének-zene szakos 

tanár, munkaközösség 

vezető 

igazgató 

1-15.  Október 1. intézményi KIR-STAT 

statisztika elkészítése 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

6. (szerda) Megemlékezés az aradi vértanúk 

emléknapjáról, ünnepség és 

dekoráció készítése 

humán 

munkaközösség 

(Kovács Gábor, 

Kerkuska Miklós, 

Röthler Györgyné) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

8. (péntek) Gólyaavatás 9.a, 9.ny Kerekesné Stumpf 

Sarolta, Kiss Anikó, 

Punk Nóra, Galambos 

Valéria 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

11. (hétfő) A pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálatának 

befejező napja 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

15. (péntek) A köznevelési intézmények 

statisztikai adatszolgáltatásának 

határnapja 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

15.  Az október-novemberi írásbeli 

érettségi vizsgák kezdete 

osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

15.  A 2022. februárban induló 

képzéseket tartalmazó 

elektronikus Felsőoktatási felvételi 

tájékoztató megjelenésének 

határnapja 

osztályfőnökök igazgatóhelyettesek 

15.  A DIFER-ben résztvevő tanulók 

számának felmérése az általános 

iskola első évfolyamán 

1.a és 1.b 

osztályfőnökök 

(Moháné Csajági 

Csilla, Szabó 

Annamária), 

Czékmánné Ujfalusi 

Judit alsós 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek 

20. (szerda) A középfokú iskolák eddig az 

időpontig rögzítik a tanulmányi 

területeik fő jellemzőit és belső 

kódjait a KIFIR rendszerben az 

Oktatási Hivatalnak, vagy ugyanitt 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

igazgató 
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nyilatkoznak, hogy nem vesznek 

részt a középfokú felvételi 

eljárásban 

20.  A középfokú iskolák elhelyezik a 

KIFIR rendszerben, illetve 

honlapjukon nyilvánosságra 

hozzák a felvételi tájékoztatójukat 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

igazgató 

21. (csütörtök) Halloween party idegennyelvi 

munkaközösség 

(Vidáné Moroz 

Szimóna) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

22. (péntek) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap 

igazgatóhelyettesek igazgató 

22.  Az 1956. évi forradalom és 

szabadságharc nemzeti ünnepének 

iskolai megemlékezése és műsora, 

községi megemlékezés 

9.a osztály, dr. 

Katonáné Kutai Erika 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek 

22.  IKSZ jelentkezési lapok 

összegyűjtése, összesítése 

Galambos Valéria igazgató 

23. (szombat) Az 1956. évi forradalom és 

szabadságharc nemzeti ünnepe 

  

23-1.  Őszi szünet: 2021. október 23. – 

november 1. 

igazgatóhelyettesek igazgató 

31. (vasárnap) Az általános iskola tájékoztatja a 

hetedik évfolyamra járó tanulók 

szüleit arról, hogy gyermekük 

iskoláztatásával kapcsolatos 

kérdésben a szülőknek közösen 

kell dönteniük, valamint arról, 

hogy ha az iskolaválasztással 

kapcsolatban a szülők, vagy a 

szülő és a gyermek között vita 

van, annak eldöntése a 

gyámhatóság hatáskörébe tartozik, 

és gyermekük felvételi lapjait az 

általános iskolának a 

gyámhatósági döntés szerint kell 

továbbítania 

7.a és 7.b 

osztályfőnökök 

(Szabó Balázs és dr. 

Pauliné Józsa Anna), 

Galambos Valéria 

felsős 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek 

31.  Az általános iskola tájékoztatja a 

nyolcadikos tanulókat a felvételi 

eljárás rendjéről (A felvételi 

eljárás rendjének nyilvánosságra 

hozatala a felvételi tájékoztatóban) 

8.a és 8.b 

osztályfőnökök 

(Valent Viktória és 

Kovács Gábor), 

Galambos Valéria 

felsős 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek 

31. (vasárnap) Fejér Megyei Diákolimpia mezei 

futás verseny 

testnevelés 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, igazgató 

  Házi helyesírási verseny általános 

iskolai és gimnáziumi tagozaton 

humán 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető 
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(Molnár Sándor, dr. 

Katonáné Kutai 

Erika, dr. Pauliné 

Józsa Anna, Lukács 

Linda, Szigeti 

Csenge) 
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NOVEMBER 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

1. (hétfő) Mindenszentek ünnepe   

2. (kedd) Az őszi szünet utáni első tanítási 

nap 

igazgatóhelyettesek igazgató 

  Iskolánk tanulóinak munkáiból 

kiállítás készítése a felső és 

gimnáziumi tagozatokon 

humán 

munkaközösség 

(Lebár József) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

 központi Simonyi Zsigmond helyesírási 

verseny gimnáziumi tagozaton 

humán 

munkaközösség (dr. 

Pauliné Józsa Anna, 

Lukács Linda, 

Szigeti Csenge) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

2.  OKTV történelem szaktanárok igazgatóhelyettesek 

2.  Novella- és versíró pályázat 

gimnáziumi tagozaton 

humán 

munkaközösség 

(Molnár Sándor, dr. 

Katonáné Kutai 

Erika) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

3. (szerda) OKTV földrajz szaktanárok igazgatóhelyettesek 

4. (csütörtök) OKTV informatika szaktanárok igazgatóhelyettesek 

5. (péntek) Az általános iskolák jelentik az 

Oktatási Hivatalnak a DIFER-ben 

érintett tanulók létszámát 

1.a és 1.b 

osztályfőnökök 

(Moháné Csajági 

Csilla, Szabó 

Annamária), 

Czékmánné Ujfalusi 

Judit alsós 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek 

8. (hétfő) OKTV német nyelv szaktanárok igazgatóhelyettesek 

8-12. (hétfő-

péntek) 

I. negyedévi kiértesítések szaktanárok, 

osztályfőnökök 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

8-12.  Versmondó hét az alsó tagozaton 

(évfolyamonként) 

alsós tanítói 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

9. (kedd) OKTV matematika szaktanárok igazgatóhelyettesek 

10. (szerda) OKTV magyar nyelv szaktanárok igazgatóhelyettesek 

11. (csütörtök) OKTV fizika szaktanárok igazgatóhelyettesek 

11.  Márton napi libaságok idegennyelvi 

munkaközösség 

(Kerekesné Stumpf 

Sarolta) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

14. (vasárnap) Fejér Megyei Diákolimpia 

röplabda (V-VI. kcs. „A” kat.) 

verseny 

testnevelés 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, igazgató 
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11-15.  Az emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsgák 

igazgatóhelyettesek igazgató 

15-16. (hétfő-

kedd) 

Fogadóórák pedagógusok igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

15. (hétfő) OKTV kémia szaktanárok igazgatóhelyettesek 

16. (kedd) OKTV biológia szaktanárok igazgatóhelyettesek 

16.  Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 

és 8 évfolyamos gimnáziumokba 

és a 9. évfolyamra jelentkezők 

számára a központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező 

középiskolák jegyzékét 

igazgatóhelyettesek igazgató 

17. (szerda) Felső tagozatos matematika 

verseny 

természettudományos 

munkaközösség 

(Botta Andrásné, 

Müller Ferenc) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

18. (csütörtök) Nyílt napi bemutató órák (angol, 

német, olasz, orosz; dráma 

tagozat) 

idegennyelvi 

munkaközösség, 

humán 

munkaközösség, 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

19. (péntek) Naplóellenőrzések: tanítási 

anyagok és a tanmenetek 

megfelelése, szaktárgyi 

érdemjegyek száma. 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

22. (hétfő) OKTV angol nyelv szaktanárok igazgatóhelyettesek 

24. (szerda) Felső tagozatos komplex 

természettudományos 

csapatverseny 

természettudományos 

munkaközösség 

(Tőzsér Mónika, Etl 

Tamás, Botta 

Andrásné, Müller 

Ferenc) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

29. (hétfő) OKTV magyar irodalom szaktanárok igazgatóhelyettesek 

30. (kedd) OKTV dráma szaktanárok igazgatóhelyettesek 

 

11.29. 

12.06. 

12.13. 

12.20. 

 

(hétfő): 

(hétfő): 

(hétfő): 

(hétfő): 

Adventi gyertyagyújtás: 

alsós 4.b (Tóthné Maródi Anikó) 

felsős 

gimnázium 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

1-30.  IKSZ: Névadónk hava 

versenyeinek és rendezvényeinek 

segítése 

Galambos Valéria igazgatóhelyettesek 

  Olasz házi szépkiejtési verseny 

gimnáziumi tagozaton 

idegennyelvi 

munkaközösség 

(Punk Nóra, Valkai 

Lénárd) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

1-30.  Látogatás a Vörösmarty Mihály 

Emlékházba 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök 

munkaközösség 

vezető, 
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igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

11.29.-

12.01. 

 Esszépályázat gimnáziumi 

tagozaton 

humán 

munkaközösség 

(Molnár Sándor, dr. 

Katonáné Kutai 

Erika) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

11.29.-

12.01. 

 Csongor és Tünde illusztrációk 

kiállítása 

humán 

munkaközösség 

(Lebár József) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

 

 

DECEMBER 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

1. (szerda) Névadónk hava és a Vörösmartys 

Napok záró ünnepsége: fáklyás 

felvonulás Kápolnásnyéken és 

Vörösmarty Gála – délutáni tanítás 

záró rendezvénye 

Müller Ferenc, Valent 

Viktória, 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

1.  OKTV olasz nyelv szaktanárok igazgatóhelyettesek 

1.  OKTV orosz nyelv szaktanárok igazgatóhelyettesek 

1.  Megyei Vörösmarty versmondó 

verseny, Székesfehérvár 

humán 

munkaközösség (dr. 

Katonáné Kutai 

Erika, Molnár 

Sándor, Galambos 

Valéria) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

1.  Országos Vörösmarty versmondó 

verseny, Halász kastély, 

Kápolnásnyék 

humán 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

3.  A tanulók jelentkezésének 

határnapja a központi írásbeli 

felvételi vizsgára közvetlenül 

valamelyik vizsgát szervező 

középiskolába 

8.a és 8.b 

osztályfőnökök 

(Valent Viktória és 

Kovács Gábor), 

Galambos Valéria 

felsős 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

3. (péntek) Az iskola karácsonyi dekorálása DÖK DÖK munkáját 

segítő pedagógus: 

Kerkuska Miklós 

4. (szombat) Szalagavató ünnepség, 18 órai 

kezdettel  

12.a, 12.b, 11.a, 11.b 

osztályfőnökök 

(Galambos Valéria, 

Kerekesné Stumpf 

Sarolta, Müller 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 
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Ferenc, Fintáné Kósa 

Anikó), 

igazgatóhelyettesek 

6. (hétfő) Mikulás-nap (alsósoknak, 

osztálykeretben) 

alsós munkaközösség, 

DÖK 

munkaközösség 

vezető, DÖK 

munkáját segítő 

pedagógus, 

igazgatóhelyettesek 

7-8. (kedd-

szerda) 

6. évfolyam vizsgája 

történelemből (6.a és 6.b 

osztályok) 

humán 

munkaközösség 

(Kerkuska Miklós, 

Kovács Gábor) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

9. (csütörtök) 9.ny osztály félévi szóbeli vizsgája 

(írásbeli vizsga tanóra keretében) 

idegennyelvi 

munkaközösség  

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

10. (péntek) A DIFER vizsgálat határnapja az 

általános iskolák első évfolyamán 

1.a és 1.b 

osztályfőnökök 

(Moháné Csajági 

Csilla, Szabó 

Annamária), 

Czékmánné Ujfalusi 

Judit alsós 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek 

10.  A központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező intézmények 

eddig az időpontig jelentik az 

Oktatási Hivatalnak 

feladatlapigényüket 

igazgatóhelyettesek igazgató 

15. (szerda) 10.b osztály projekt vizsgája idegennyelvi 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

16-17. (csütörtök-

péntek) 

Ádventi vásár SZMK SZMK vezető 

17. (péntek) A téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap 

igazgatóhelyettesek igazgató 

17.  Karácsonyi ünnepi műsor Böröczkiné Asztalos 

Krisztina, Czékmánné 

Ujfalusi Judit alsós 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

20. (hétfő) Pályaorientációs nap osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

21. (kedd) Tanítás nélküli munkanap   

22-2. (szerda-

hétfő) 

Téli szünet: 2021. december 22. – 

2022. január 2. 

igazgatóhelyettesek igazgató 

24. (péntek) Pihenőnap   
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25-26. (szombat-

vasárnap) 

Karácsony ünnepe   

31. (péntek) A 2022. szeptemberben induló 

képzéseket tartalmazó 

elektronikus Felsőoktatási felvételi 

tájékoztató megjelenésének 

határnapja 

igazgatóhelyettesek igazgató 

1-31.  Alsó tagozatos versmondó 

verseny, Székesfehérvár 

tanítók, alsós 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

 

 

JANUÁR 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

1. (szombat) Újév 2022.   

3. (hétfő) A téli szünet utáni első tanítási 

nap 

igazgatóhelyettesek igazgató 

 központi Implom József megyei helyesírási 

verseny a gimnáziumi tagozaton 

humán 

munkaközösség 

(Molnár Sándor, dr. 

Katonáné Kutai 

Erika) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

7. (péntek) Tavaszi előrehozott érettségiző 

vizsgázók felmérése 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

13. (csütörtök) OKTV vizuális kultúra (a 

pályamunkák felterjesztési 

határideje) 

szaktanárok igazgatóhelyettesek 

10-

14. 

(hétfő-

péntek) 

Félévi osztályozó vizsgák szaktanárok, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

21. (péntek) A tanév első félévének vége, az 
első félév utolsó tanítási napja 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

22. (szombat) Az általános felvételi eljárás 
kezdő napja – Központi írásbeli 
felvételi vizsgák a 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumokba és a 
9. évfolyamra jelentkezők számára 
az érintett középiskolákban,  
10 órától kezdődően 

szaktanárok, 

munkaközöség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

24. (hétfő) Tanítás nélküli munkanap   

25. (kedd) Az alsó tagozat osztályozó 

konferenciája 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 
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26. (szerda) A felső tagozat és a gimnáziumi 

tagozat osztályozó konferenciája 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

27. (csütörtök) Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 

és 8 évfolyamos gimnáziumokba 

és a 9. évfolyamra jelentkezők 

számára az érintett 

középiskolákban 

szaktanárok, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

28. (péntek) A félévi tanulmányi 

eredményekről szóló értesítések 

határnapja, a félévi értesítők 

kiosztása az 1. tanórában 

(osztályfőnöki óra keretében) 

osztályfőnökök igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

28.  IKSZ szolgálati naplók 

ellenőrzése 

Galambos Valéria igazgató 

1.31.-

2.2. 

(hétfő-

szerda) 

Félévértékelő munkaközösségi 

értekezletek 

pedagógusok, 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

31.  A 2022. szeptemberben induló 

képzéseket tartalmazó 

elektronikus Felsőoktatási 

felvételi tájékoztató hivatalos 

kiegészítése megjelenésének 

határnapja 

igazgatóhelyettesek igazgató 

 

 

FEBRUÁR 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

1. (kedd) A köztársaság napja   

4. (péntek) Félévi nevelő-oktató munkát 

értékelő nevelőtestületi értekezlet 

délután (délelőtt 4 tanórát tartunk) 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

igazgató 

6. (vasárnap) Fejér Megyei Diákolimpia úszás 

(III-IV-V-VI. kcs. „B” kat.) verseny 

testnevelés 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, igazgató 

7-

11. 

(hétfő-

péntek) 

Félévi szülői értekezletek osztályfőnökök munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

7.  A központi írásbeli vizsgát szervező 

intézmények értesítik az írásbeli 

eredményéről a tanulókat 

igazgatóhelyettesek igazgató 

1-

15. 

(kedd-kedd) A május-júniusi érettségi vizsgákra 

való jelentkezések rögzítése 

érettségi jegyzők, 

osztályfőnökök 

igazgató 

14. (hétfő) Valentin nap – a szerelem napja DÖK, DÖK munkáját 

segítő pedagógus 

igazgatóhelyettesek 

15. (kedd) A május-júniusi érettségi vizsgákra 

való jelentkezések határnapja 

érettségi jegyzők, 

osztályfőnökök 

igazgató 
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15.  A felvételi jelentkezés határnapja a 

2022. szeptemberben induló 

felsőoktatási képzésekre 

  

18. (péntek) A középfokú iskolákba való 

jelentkezés, a tanulói adatlapok és a 

jelentkezési lapok megküldésének 

határnapja az Oktatási Hivatalba és 

a középfokú intézményekbe 

igazgatóhelyettesek igazgató 

21. (hétfő) Alsós farsang (osztálykeretben) alsós osztályfőnökök munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

22. (kedd) A szóbeli meghallgatások kezdő 

napja az általános felvételi eljárás 

keretében a középfokú 

intézményekben 

szaktanárok, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

25. (péntek) Megemlékezés a kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapjáról a felső és a 

gimnáziumi tagozatokon 

történelemtanárok munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

25.  SuliBuli DÖK, DÖK munkáját 

segítő pedagógus, 

Galambos Valéria 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

 központi Kazinczy-verseny, megyei verseny 

általános iskolai és gimnáziumi 

tagozatokon 

humán 

munkaközösség 

(Molnár Sándor, dr. 

Pauliné Józsa Anna) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

28. (hétfő) Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra 

hozza a 2020/2021. tanévi országos 

mérés intézményi és fenntartói 

szintű elemzéseit 

igazgatóhelyettesek igazgató 

 

 

MÁRCIUS 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

   igazgatóhelyettesek igazgató 

7-11. (hétfő-

péntek) 

III. negyedévi kiértesítések szaktanárok, 

osztályfőnökök 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

7-14. (hétfő-

hétfő) 

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói 

témahét 

  

11. (péntek) A szóbeli meghallgatások 

befejező napja az általános 

felvételi eljárás keretében a 

középfokú intézményekben 

szaktanárok, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

11.  Az érintett nevelési-oktatási 

intézmények eddig a napig 

megküldik a szövegértési, 

matematikai, természettudományi 

igazgatóhelyettesek igazgató 
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és nyelvi mérésekhez szükséges 

adatokat az Oktatási Hivatalnak 

11.  Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc nemzeti 

ünnepének iskolai 

megemlékezése és műsora, 

községi megemlékezés 

humán 

munkaközösség 

(Paumanné Lukács 

Linda) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

15. (kedd) Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

  

16. (szerda) A középfokú iskolák 

nyilvánosságra hozzák a 

tanulmányi területenként 

elkészített jelentkezők felvételi 

jegyzékét 

igazgatóhelyettesek igazgató 

16-17. (szerda-

csütörtök) 

Fogadóórák pedagógusok igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

17. (csütörtök) Iskolahívogató nagycsoportos 

óvodásoknak 

4. osztályos 

osztályfőnökök 

(Asztalosné Böröczki 

Krisztina, Tóthné 

Maródi Anikó) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

20. (vasárnap) Fejér Megyei Diákolimpia 

röplabda (V-VI. kcs. „B” kat.) 

verseny 

testnevelés 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, igazgató 

21. (hétfő) A tanulói adatlapok módosítási 

lehetőségének kezdő napja a 

középfokú iskolák felvételi 

eljárásában 

8.a és 8.b 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

22. (kedd) A tanulói adatlapok módosítási 

lehetőségének befejező napja a 

középfokú iskolák felvételi 

eljárásában 

8.a és 8.b 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

23. (szerda) A középfokú iskolák felvételi 

eljárásában a módosító tanulói 

adatlapok továbbításának 

határnapja 

8.a és 8.b 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

23.  10.b osztály elmaradt 

idegennyelvi kisérettségi 

vizsgájának pótlása 

idegennyelvi 

munkaközösség 

(Pillingné Gégény 

Edina, Kerekesné 

Stumpf Sarolta) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

24. (csütörtök) 9.b osztály idegennyelvi 

kisérettségi vizsgája 

idegennyelvi 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

28. (hétfő) Az Oktatási Hivatal eddig a napig 

elektronikus formában megküldi a 

felvételt hirdető középfokú 

iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC 

sorrendben 

igazgatóhelyettesek igazgató 
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31. (csütörtök) Minősítő vizsgára/eljárásra 

jelentkezés határideje 

minősítési eljárásra 

jelentkező 

pedagógusok 

igazgató 

 (március-

április-

május) 

Határtalanul! felső tagozatos 

pályázat megvalósulása 

felső tagozatos 

munkaközösség 

(Valent Viktória és 

Kovács Gábor) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Fridrich Margit versmondó 

verseny gimnáziumi tagozaton 

humán 

munkaközösség 

(Molnár Sándor) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Óperenciás mesemondó verseny alsós pedagógusok, 

munkaközösség 

vezető 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Náboly nemzetközi matematika 

csapatverseny 

természettudományos 

munkaközösség 

(Müller Ferenc) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Kenguru nemzetközi matematika 

verseny 

természettudományos 

munkaközösség 

(Botta Andrásné) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Bolyai megyei matematika 

verseny 

természettudományos 

munkaközösség 

(Müller Ferenc, Botta 

Andrásné) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Festival d’Italiano 2022 országos 

olasz nyelvi verseny 

idegennyelvi 

munkaközösség 

(Punk Nóra, Valkai 

Lénárd) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

 

 

ÁPRILIS 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

3. (vasárnap) Fejér Megyei Diákolimpia röplabda 

(IV. kcs.) verseny 

testnevelés 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, igazgató 

4-8. (hétfő-

péntek) 

Digitális Témahét   

7. (csütörtök) Az Oktatási Hivatal a módosító 

tanulói adatlapok alapján kiegészíti 

a jelentkezettek listáját 

igazgatóhelyettesek igazgató 

11. (hétfő) Költészet napja humán 

munkaközösség 

(Molnár Sándor) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Magyar nyelv hete humán 

munkaközösség 

(Molnár Sándor) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

11-13. (hétfő-

szerda) 

Megemlékezés a holokauszt 

áldozatainak emléknapjáról (április 

16.) tanórai keretek között a felső 

és a gimnáziumi tagozatokon 

humán 

munkaközösség 

(Kovács Gábor, 

Kerkuska Miklós, 

Röthler Györgyné) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 
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11-13.  Kisérettségi vizsga a 10.a és 10.b 

osztályokban magyar nyelv és 

irodalomból 

humán 

munkaközösség 

(Molnár Sándor, dr. 

Katonáné Kutai 

Erika) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

12. (kedd) A középfokú iskola igazgatója a 

KIFIR programban elkészített 

ideiglenes felvételi rangsort az 

Oktatási Hivatal által meghatározott 

módon továbbítja 

igazgatóhelyettesek igazgató 

13. (szerda) A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

igazgatóhelyettesek igazgató 

13.  A végzős gimnazista osztályok 

IKSZ naplóinak végső ellenőrzése 

Galambos Valéria igazgató 

14-19.  Tavaszi szünet: 2022. április 14. – 

2022. április 19. 

igazgatóhelyettesek igazgató 

17-18. (vasárnap-

hétfő) 

Húsvét ünnepe   

20. (szerda) A tavaszi szünet utáni első tanítási 

nap 

igazgatóhelyettesek igazgató 

04.20-

05.03. 

(szerda-

kedd) 

Szövegértési, matematikai, 

természettudományi mérések a 10. 

évfolyamon 

szaktanárok, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

22. (péntek) Az Oktatási Hivatal kialakítja a 

végeredményt az igazgatói 

döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a 

középfokú iskoláknak (egyeztetett 

felvételi jegyzék) 

igazgatóhelyettesek igazgató 

25. (hétfő) A 12.a és 12.b végzős gimnáziumi 

osztályok osztályozó konferenciája 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

25-29. (hétfő-

péntek) 

Fenntarthatósági Témahét alsós 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

25-29.  Előrehozott érettségi vizsgázók 

osztályozó vizsgái 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

28. (csütörtök) Gimnáziumi ballagási főpróba 12.a és 12.b 

osztályfőnökök 

(Galambos Valéria 

és Kerekesné 

Stumpf Sarolta), 

nevelőtestület, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

29. (péntek) Utolsó tanítási nap a középfokú 

iskolák utolsó, befejező évfolyamán 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 
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munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

29.  Gimnáziumi ballagás 16.30 órai 

kezdettel 

12.a és 12.b 

osztályfőnökök 

(Galambos Valéria 

és Kerekesné 

Stumpf Sarolta), 

nevelőtestület, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

29.  A felvételt hirdető középfokú 

iskolák megküldik a felvételről 

vagy az elutasításról szóló értesítést 

a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak 

igazgatóhelyettesek igazgató 

  Első osztályosok beíratása a következő tanév 

első osztályos 

osztálytanítói, 

munkaközösség 

vezető 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

  Vajda napok, Vál alsós 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Vajda János versmondó verseny 

felső tagozaton, Vál 

humán 

munkaközösség 

(Galambos Valéria) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Készülődés Anyák napjára alsós 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Fejér Megyei Diáknapok megyei 

verseny gimnáziumi tagozaton 

humán 

munkaközösség (dr. 

Katonáné Kutai 

Erika) 

munkaközösség 

vezető, igazgató 

  Weöres Sándor Gyermekszínjátszó 

Találkozó megyei verseny 

humán 

munkaközösség 

(Galambos Valéria) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Országos Diákszínjátszó Találkozó 

megyei verseny 

humán 

munkaközösség 

(Galambos Valéria, 

dr. Katonáné Kutai 

Erika) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

  Móra Ferenc novellaelemző 

verseny gimnáziumi tagozaton 

humán 

munkaközösség 

(Molnár Sándor) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

 

 

MÁJUS 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

1. (vasárnap) A munka ünnepe   
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2-23.  A május-júniusi írásbeli érettségi 

vizsgák az 1. számú melléklet 

szerint 

pedagógusok, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

8. (vasárnap) Fejér Megyei Diákolimpia 

többpróba (II-III-IV. kcs.) verseny 

testnevelés 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, igazgató 

4-17. (szerda-

kedd) 

Szövegértési, matematikai, 

természettudományi és nyelvi 

mérések a 8. évfolyamon 

szaktanárok, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

18-31. (szerda-

kedd) 

Szövegértési, matematikai, 

természettudományi és nyelvi 

mérések a 6. évfolyamon 

szaktanárok, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

16-20. (hétfő-

péntek) 

Szülői értekezletek osztályfőnökök igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

20. (péntek) Az érintett középfokú iskolák 

kötelezően kiírt rendkívüli felvételi 

eljárásának befejező napja, az 

igazgatók eddig döntenek a 

benyújtott kérelmekről 

igazgatóhelyettesek igazgató 

20.  A 2022/2023. évi hitoktatás/etika 

választható tárgyak felmérése 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

20.  A 2022/2023. évi választható 

tárgyak/szakkörök felmérése 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

30. (hétfő) Radetzky biológia verseny, 

Székesfehérvári Teleki Gimnázium 

természettudományos 

munkaközösség (Etl 

Tamás) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

31. (kedd) IKSZ szolgálati naplók leadási 

határideje, statisztika készítése 

osztályfőnökök, 

Galambos Valéria 

igazgató 

31.  9.ny osztály tanévvégi komplex 

vizsgája 

idegennyelvi 

munkaközösség 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

  Tehetségek gálája humán 

munkaközösség 

(Galambos Valéria) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

 

 

JÚNIUS 
 

dátum/határidő program felelős ellenőrzést végzi 

1. (szerda) A középfokú beiskolázás kapcsán 

benyújtott felvételi kérelmek 

alapján lefolytatott jogorvoslati 

eljárások befejezése a fenntartónál 

igazgatóhelyettesek igazgató 

2. (csütörtök) Megemlékezés a Nemzeti 

Összetartozás Napjáról (június 4.) 

humán 

munkaközösség 

(Lukács Linda) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 
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3. (péntek) Iskolai kirándulások fix napja 

minden tagozaton 

osztályfőnökök munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

4. (szombat) Nemzeti Összetartozás Napja   

  Gyermeknap humán 

munkaközösség 

(Galambos Valéria) 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

5-6. (vasárnap-

hétfő) 

Pünkösd ünnepe   

8. (szerda) Határtalanul témanap osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek 

7-10. (kedd-

péntek) 

Tanév végi IKSZ dokumentációk 

elkészítése 

Galambos Valéria igazgató 

9. (csütörtök) Az alsó tagozat osztályozó 

konferenciája 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

10. (péntek) A felső tagozat és a gimnáziumi 

tagozat osztályozó konferenciája 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

13. (hétfő) DÖK-nap DÖK, DÖK munkáját 

segítő pedagógus, 

osztályfőnökök 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

14. (kedd) Ballagási főpróba 8.a és 8.b 

osztályfőnökök, 

nevelőtestület, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

15. (szerda) Utolsó tanítási nap az általános 

iskolában 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

15.  Általános iskolai ballagás és 

tanévzáró ünnepély 

8.a és 8.b 

osztályfőnökök, 

nevelőtestület, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

15.  A fizikai állapot- és edzettség 

vizsgálatának és az eredmények 

informatikai rendszerbe történő 

feltöltésének határnapja (Netfit) 

Berczeli Csaba 

testnevelés 

munkaközösség 

vezető, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

19. (vasárnap) A független Magyarország napja   

20-

22. 

(hétfő-

szerda) 

12.a középszintű szóbeli érettségi 

vizsgái 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

igazgató 

23-

25. 

(csütörtök-

szombat) 

12.b középszintű szóbeli érettségi 

vizsgái 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

igazgató 
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16-

22. 

(csütörtök-

szerda) 

Évértékelő munkaközösségi 

értekezletek megtartása, tanév 

végi adminisztratív munkák 

befejezése 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

22-

24. 

(szerda-

péntek) 

Online e-Kréta beiratkozás a 

középfokú iskolába 

igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

23. (csütörtök) Személyes beiratkozás a 

középfokú iskolába 

a következő tanév 9.a 

és 9.ny osztályok 

osztályfőnökei, 

iskolatitkárok, 

igazgatóhelyettesek 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

24. (péntek) Munkaközösségi beszámolók 

leadása 12 óráig bezárólag 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

16-

30. 

 Szakleltárak elvégzése szaktanárok, 

igazgatóhelyettesek 

igazgató 

16-

30. 

 Felújítási, karbantartási munkákra 

javaslatok leadása 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

30. (csütörtök) Az Oktatási Hivatal 

nyilvánosságra hozza a nyelvi 

mérések intézményi szintű, az 

adott nyelvi szint teljesítéséről 

szóló összesített adatait 

igazgatóhelyettesek igazgató 

30.  Tanévzáró nevelőtestületi 

értekezlet, 8 órai kezdettel 

igazgatóhelyettesek, 

igazgató 

igazgató 
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1. számú melléklet 

 

 
A 2022. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

 
Időpont Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga  Középszintű érettségi írásbeli vizsga  

2022. május 2., 9.00 magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar 

mint idegen nyelv 
2022. május 3., 9.00 matematika  matematika  
2022. május 4., 9.00 történelem  történelem  
2022. május 5., 9.00 angol nyelv  angol nyelv  
2022. május 6., 9.00 német nyelv  német nyelv  
2022. május 9., 8.00 nemzetiségi nyelv és irodalom  nemzetiségi nyelv és irodalom  
2022. május 10., 8.00 kémia  kémia  
2022. május 10., 14.00 földrajz  földrajz  

2022. május 11., 8.00 
ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció szakmai 

vizsgatárgyak 

ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció szakmai 

vizsgatárgyak 
2022. május 12., 8.00 biológia  biológia  

2022. május 12., 14.00 társadalomismeret, közigazgatási 

ismeretek –  

2022. május 13., 8.00 –  informatika, digitális kultúra  

2022. május 13., 14.00 ének-zene, belügyi rendészeti 

ismeretek 
ének-zene, művészettörténet, belügyi 

rendészeti ismeretek 
2022. május 16., 8.00 informatika, digitális kultúra  –  
2022. május 16., 14.00 latin nyelv, héber nyelv  latin nyelv, héber nyelv  
2022. május 17., 8.00 fizika  fzika  
2022. május 17., 14.00 vizuális kultúra  vizuális kultúra  
2022. május 18., 8.00 francia nyelv  francia nyelv  
2022. május 18., 14.00 flozófa  flozófa  
2022. május 19., 8.00 spanyol nyelv  spanyol nyelv  

2022. május 19., 14.00 mozgóképkultúra és médiaismeret, 

dráma 
mozgóképkultúra és médiaismeret, 

dráma 

2022. május 20., 8.00 orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon 

nem szereplő nyelvek 
orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon 

nem szereplő nyelvek 

2022. május 20., 14.00 gazdasági ismeretek, honvédelmi 

alapismeretek 
honvédelmi alapismeretek, 

természettudomány, pszichológia 
2022. május 23., 8.00 olasz nyelv  olasz nyelv  

 

 

A 2022. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

 

 Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga  Középszintű szóbeli érettségi vizsga  Időpont 

 szóbeli vizsgák  –  2022. június 1–9. 

 –  szóbeli vizsgák  2022. június 13–24. 

 

 

 

 


