
A TANÉV RENDJE, FELADATAI 

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

1. A TANÉV 

• A tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) 

• A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. 

• Utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök) 

• Az első félév 2023. január 20-ig tart, az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a diákokat 

és a szülőket a tanulmányi eredményekről. 

2. A TANÍTÁSI NAPOK SZÁMA 

• 183 nap 

3. TANÍTÁSI SZÜNETEK A TANÍTÁSI ÉVBEN 

• Az őszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).  

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

utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd). 

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

utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda). 

4. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK, ÁTHELYEZETT NAPOK 

• 2022. október vége vagy november eleje (pályaorientációs nap)  

• 2023. február 17. péntek (félévi szünet) 

• 2023. június 12. DÖK nap   

• Egy szabadon felhasználható tanítás nélküli munkanap, amit előre nem tervezhető 

nehézségek kiküszöbölésére használhatunk fel. 

Áthelyezett munkanapok 

• Október 15. szombat munkanap. (Október 31-ét, hétfőt dolgozzuk le digitális 

tanrenddel.) 

2023-ban nem lesz áthelyezett munkanap. 

5. BALLAGÁS 

• 2023. június 17. (szombat) 

6. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK 

• Őszi szülői értekezlet 2022. szeptember 1-16 

• Negyedévi fogadóóra 2022. november 17. 

• Félévzáró szülői értekezlet 2023. február 1.-február 10. 

• Háromnegyedévi fogadóóra 2023. április 13. 

Minden pedagógus hetente 1 fogadóórát tart, külön beosztás szerint. 



7. NYÍLT NAP 

• Leendő elsősöknek: 2023. március 27-31. 

8. ORSZÁGOS MÉRÉSEK, SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK 

Mérések: 

A tanév során több országos mérés lebonyolítására kerül sor: 

• Kompetencia mérés 

szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés 

a  6., a  8. és a  10.  évfolyamon valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon 

Az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi 

mérés a 6. és a 8.  évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6-8.  évfolyamon.  

A tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik mérési napon a szövegértés és 

a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az idegen 

nyelvi mérésen vesznek részt. 

• Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4-5.  évfolyamon, amely a tanulók 

szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. 

(Nem tudom, mikor és hogy lesz.) 

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell 

lebonyolítaniuk. 

A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. 

A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor. 

A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 

• DIFFER Az iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, 

akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, a 

vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig 

elvégzik. 

• Pályaorientációs mérés 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között 

megszervezik   Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az 

iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal 

által kiadott eljárásrend alkalmazásával. Az adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. 

október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

• NETFIT 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit 

az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 

Teszt rendszerbe. 

 



Szakmai ellenőrzés 

• Intézményi tanfelügyelet 2022. október 6. 

• 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében fogják 

vizsgálni az Oktatási Hivatal által kiválasztott iskolákban a mindennapos 

testneveléseket. 

9. TANULMÁNYI VERSENYEK 

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek, a városi, iskolák közötti, 

járási szervezésű, tankerületi versenyek (részletesen a munkaközösségi munkatervekben). 

10. AZ ISKOLA FŐBB RENDEZVÉNYEI, MEGEMLÉKEZÉSEI 

2022. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 

2022. szeptember 30. (péntek) Magyar Diáksport Napja 

2022. október 6. (csütörtök) Megemlékezés az aradi vértanúkról városi ünnepély 

2022. október 23. (vasárnap) Megemlékezés okt. 23-ról városi szinten 

2022. október  Hunyadi apródsuli  

2022. december Hunyadi apródsuli 

2022. december  Karácsonyi ünnepség a nyugdíjasoknak 

2023. január 3. (kedd) Petőfi 200 iskolai megemlékezés 

2023. január 20. (péntek) 
A magyar kultúra napja (rádiós megemlékezés január 

21-én) 

2023. február  Hunyadi Apródsuli 

2023. március 14. (kedd) Projektnap (március 15-i vetélkedő) 

2023. március 15. (szerda) Megemlékezés 1848. március 15-ről városi szinten 

2023. március Nyílt nap a leendő első osztályosok számára 

2023. április 20-21. Általános iskolai beiratkozás  

2023. május Sulizsúr 

2023. május, június Osztálykirándulások 



2023. június 4. (vasárnap) Nemzeti Összetartozás Napja (városi megemlékezés) 

2023. június 12. (hétfő) DÖK nap 

2023. június 17. (szombat) Ballagás 

2023. június 22. (csütörtök) Tanévzáró ünnepély 

2023. június  Jánoshalmi napok, „Bemutatkozik a Hunyadi iskola” 

11. KIEMELT FELADATOK 

• A válsághelyzet kezelése. helyzet (gazdasági, energetikai, egészségügyi, 

humánerőforrás hiánya) 

• A szakmai munka színvonalának megőrzése. 

• A nagy számú tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulónk fokozott 

figyelemmel kísérése, hatékony fejlesztése a pedagógiai szakszolgálat bevonásával, 

állapotuk folyamatos felmérése. 

• A tanulók és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése, felkészülés a 

lehetséges digitális tanrendre, online órák tartására. 

• Az EFOP-4.1.2-17-2017-00016 azonosítószámú, „Úton a jövő iskolája felé” elnevezésű 

pályázat eszközeinek a szaktermeinek hatékonyabb használata. 

• A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása elnevezésű EFOP-

3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt folytatása. Az IKCST 2020-2023 

elemeinek hasznosítása a napi pedagógiai munkában.  

• A Komplex Alapprogram elemeinek gyakorlati alkalmazása. 

• A kompetenciamérések eredményeinek javítása.  

• A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának további csökkentése. 

• A tanulói mulasztások további csökkentése. 

• A kapcsolat további erősítése a partnereinkkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, Védőnői 

Szolgálattal. 

• Részvétel a Fenntarthatósági témahét programjain. 

• Hatékony beiskolázási munka az óvodákban. Apród suli foglalkozások, prospektusok. 

• A tanulóink viselkedéskultúrájának és a normatudatos magatartásának, valamint 

érzelmi intelligenciájuk folyamatos fejlesztése. 

• Pedagógiai-szakmai ellenőrzések 

o Belépő osztályok alsó és felső tagozaton, az új, illetve pályakezdő kollégák 

látogatása, mentorálása, intézményi tanfelügyelet. 

• Az intézményi Önértékelő Csoport munkájának kibővítése, a pedagógus önértékelések 

újraindítása.  



• Az intézményi dokumentumok folyamatos aktualizálása. 

• A csíkszeredai testvériskolai kapcsolat újraindítása. 

 

 

 

 

Jánoshalma, 2022. szeptember 1. 

P. H. 

 Balázsics Zoltán 

 igazgató 

 
 


