
 1 

1.számú melléklet 

A tanév helyi rendje 

(Általános iskola) 

1. A szorgalmi idő 

A szorgalmi idő 

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 

2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök).  

A tanítási napok száma: száznyolcvanhárom nap.  

1.1. Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell 

megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A 

szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, 

elsajátításához. 

1.2. tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a 

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

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2023. június 15. 

Bizonyítvány osztás: 2022. június 17.. szombat. 

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása  
 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai 

célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás 

nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákön-

kormányzat jogosult dönteni, egy munkanapot pedig kizárólag pályaorientációs célra 

használható fel.. 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

 a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva: 

   dátum                                                           felhasználás  

 - 2022.  év szeptember 9. nap                                   nevelőtestületi tréning 

 - 2022.  év október 15. nap                                              értekezlet  

 - 2022 . november 21. nap                                       pályaorientációs nap 

 - 2023.  év június 12. nap                                                  DÖK nap 

 

 b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva: 

   dátum                                                           felhasználás  

 - 2023. év június 12.                                                          DÖK nap 

 

 

 

 

3. A szünetek időtartama 
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Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. november 7. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2023. január 3.(kedd). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2023. április 12. (szerda) 

 

4. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap/ok tervezett 

időpontja/i: 

A /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja alapján/ 

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja: 2023. év 

március hó 28 - 29. nap. 

 

 

A munkatervben megfogalmazott feladatok többségét jelenléti oktatás keretében 

szeretnénk megvalósítani. Bízunk benne, hogy a tervezett programokat meg tudjuk szervezni, 

és nem fognak elmaradni, illetve nem kell őket újra tervezni. Amennyiben mégis digitális 

oktatásra kerül sor, akkor újra átgondoljuk, hogy milyen módon tudnánk megvalósítani a 

munkatervben szereplő versenyeket, pályázatokat. 

 
 

 

 

Szabadbattyán, 2022. szeptember 1. 

 

 

 

 

 Ekler Zoltán 

 igazgató 

 


