
A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJE, 

ÉVES MUNKATERV ALAPJÁN A NEVELÉSI ÉVBEN, TANÉVBEN TERVEZETT 

JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK 

 

1. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

 

Az iskola szorgalmi idő alatt munkanapokon hétfőtől péntekig 7.00 órától 17.00 óráig tart 

nyitva. A tornacsarnok és a tornaterem a programok függvényében 20.00 óráig tarthat nyitva. 

Az intézmény hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon 7.30 órától 16.00 óráig tartja nyitva 

irodáit. A fent meghatározott időn túl, illetve szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az 

intézményvezető által engedélyezett programokhoz kapcsolódhat. Az intézményt szombaton, 

vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában - zárva kell tartani.  

 

2. A munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai 

 

2.1. Tanítás nélküli munkanapok 

 

Napok József Attila 

Általános Iskola 

2021.09.24. SPORTNAP-

Magyar Diáksport 

Napja 

2021.10.13. Pályaorientációs 

nap 

2021.12.11. DÖK-nap 

2022.03.26. Belső továbbképzés 

–  

POK segítségével 

2022.04.20. Tantestületi tréning 

2022.06.06-10.⁕ Osztálykirándulások 

⁕ A kirándulások a nagy tanulói létszám miatt egy napon nem kivitelezhetők, de minden 

osztály számára csak 1 tanítás nélküli munkanap kerül biztosításra 2022.06.06. és 2022. 

06.10. között. 

 

2.2. Tanév eseményei 

 

2021. szeptember 1. (szerda) Első tanítási nap 

2021. szeptember 20.-október 11.  Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata  

     8. évfolyamon 

2021. október 25. – október 29. Őszi szünet  

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.10. 22. 

(péntek), szünet utáni első tanítási nap 2021.11. 02. 

(kedd) 

2021. december 22. – 2022. jan. 2. Téli szünet 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.12. 21. 

(kedd), szünet utáni első tanítási nap 2022. 01.03. 

(hétfő). 

2022. január 21. (péntek)  Első félév utolsó tanítási napja 

2022. január 28. (péntek)  A tanulók és szüleik értesítése az első félévben elért  



     eredményről 

2022. február 4. (péntek)  Félévi tantestületi értekezlet  

2022. április 14.-19.   Tavaszi szünet 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2022.04.13. (szerda), 

a szünet utáni első tanítási nap 2022.04.20. (szerda). 

2022. április 21-22.   1. osztályosok beíratása 

2022. május   4-17.   Mérések a 8. évfolyamon 

2022. május 18-31.   Mérések a 6. évfolyamon 

(A  méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt.  

Egyik mérési napon a szövegértés és a matematika 

mérést, a másik napon a természettudományi mérést és 

az idegen nyelvi mérést kell a Hivatal által meghatározott 

eljárásrend szerint lebonyolítani!) 

2022. június 15. (szerda)  Utolsó tanítási nap 

2022. június 17. (péntek)  Ballagás a József Attila Általános Iskolában 

2022. június 18. (szombat)              Ünnepélyes tanévzáró és ballagás a Széchenyi István  

                                                           Tagiskolában 

2022. június 24. (péntek)  Tanévzáró tantestületi értekezlet 

2022. június 24. (péntek)  Tanévzáró ünnepség a József Attila Általános Iskolában 

 

2.3. Iskolai megemlékezések időpontja 

 

2021. október 6.  

Osztályfőnöki óra keretében minden osztály megemlékezést tart az Aradi vértanúk napjáról, 

és az iskola tanulóinak (5.b) képviselői részt vesznek a kopjafánál.  

 

2021. október 22. 

Iskolai ünnepség október 23-ról     

A városi ünnepségen részt vesz az 5.a osztály.  

 

2021. november 4. Nemzeti gyásznap – megemlékezés osztályfőnöki órákon, valamint a 6. a 

osztály részt vesz a városi gyertyagyújtáson.  

 

2022. február 25.  
Osztályfőnöki óra keretében minden osztály megemlékezést tart a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatai emlékére.    

A 6. b osztály részt vesz a városi gyertyagyújtáson. 

 

2022. március 11. 

Iskolai ünnepség március 15-e tiszteletére      

A 7.a osztály részt vesz a városi ünnepségen. 

      

2022. április 16. 

Osztályfőnöki óra keretében minden osztály megemlékezést tart a holokauszt áldozatainak 

emlékére.        

A 7.b osztály részt vesz a városi ünnepségen. 

 

2022. június 4. 

Osztályfőnöki óra keretében minden osztály megemlékezést tart a Nemzeti Összetartozás 

Napja alkalmából.                  



A tanulószoba vesz részt a városi ünnepségen. 

 

2.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai 

 

2021. augusztus 24. Alakuló értekezlet a József Attila Általános Iskolában 

Téma: 2021/2022-es tanév előkészítése. 

 

2021. augusztus 31. Tanévnyitó tantestületi értekezlet   

Téma: 2021/2022-es tanév éves munkatervének megvitatása, 

elfogadása. Az OKM, a nyelvi és a természettudományos mérés, a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató 

rendszer és a NETFIT adatainak elemzése, értékelése. 

 

2022. február 4. Félévi tantestületi értekezlet                   

 

2022. június 24. Tanévzáró tantestületi értekezlet 

Téma: Éves munka elemzése, értékelése, év végi beszámoló. Az OKM, 

a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató rendszer és a NETFIT adatainak elemzése, 

értékelése. 

 

2.5. Szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai  

 

2021. szeptember 2. hete:  1. évfolyamon 

2021. szeptember 2-3. hete:  2-8. évfolyamon 

2022. február 2-3. hete:  Félévi szülői értekezletek     

2022. május 1. hete:   Év végi szülői értekezletek 

 


