A 2022/2023 tanév rendje
A tanítási napok száma:183 nap
•

első tanítási napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök)

•

első félév vége: 2023. január 20. (péntek) iskolák 2023. január 27-ig értesítik a
diákokat és a szülőket a tanulmányi eredményekről

•

utolsó tanítási napja: 2023. június 15. (csütörtök).

•

központi írásbeli felvételire 2022. december 2-ig kell jelentkezni

•

2023. január 21. 10 órakor lesznek, Írásbeli központi a (pótfelvételi pedig 2023. január
31. 14 órakor lesz.)

•

2023. február 22. középfokú iskolákba történő jelentkezést,

•

A szóbelik 2023. február 27. és március 14. között lesznek.

•

2023. április 20–21-én Elsősök beiratkozása

OKÉV mérések
a szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a
6., a 8. és a 10. évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon lesznek.
bemeneti mérések 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között
kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9.

Tanítási szünetek:
•

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).

•

tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2023. április 12. (szerda)

•

Témahetek és témanapok:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,
b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. (szeptember 26.)

EGYÉB JELES NAPOK AZ ÉV SORÁN, melyek alkalmából aktuális feladatokat
készíthetünk a diákokkal (a teljesség igénye nélkül):
•

szeptember 30. – A népmese napja

•

október 1. – Zene világnapja

•

október 4 – Pályaorientációs nap

•

október 31. – Takarékossági világnap

•

január 22. – A magyar kultúra napja

•

február 21. – Az anyanyelv nemzetközi napja

•

március 22. – A víz világnapja

•

április 11. – A magyar költészet napja

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók
kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023.
január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg.

