Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda

A 2021/2022. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

IDŐPONTOK
2021. augusztus 23. hétfő 09

Arany János Általános Iskola Tagintézmény

00

Együttes alakuló értekezlet.

2021. augusztus 23.

Munkaközösségi értekezletek.

2021. augusztus 23.

Felkészítés a javító vizsgákra.

2021. augusztus 24-26.

Javító és osztályozó vizsgák

2021. augusztus 24-26. kedd-csütörtök

Ovis tábor.

2021. augusztus 28.

Református iskolák ünnepélyes tanévnyitója. /Felsőzsolca/

2021. augusztus 30. 9

Tanévnyitó értekezlet.

00

2021. augusztus 31. kedd, 17

00

2021. augusztus 31. kedd, 18

00

Tanévnyitó Istentisztelet és ünnepség a templomban. 1-2. évfolyam + Óvoda
(Az ünnepség után az 1. évfolyamos tanulók és szülők rövid tájékoztatása.)

2021. szeptembertől folyamatosan

Tanévnyitó Istentisztelet és ünnepség a templomban. 3-8.évfolyam
•

Mesterprogramok végrehajtása

•

Iskolanyitogató foglalkozások külön munkaterv szerint.

•

a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata a felső tagozaton. A mérések
eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi
Teszt (NETFIT) rendszerbe.

50

2021. szeptember 01. szerda 7

Az első napon öt osztályfőnöki órát tartunk. Tankönyvosztás az első órákban, első napon.

2021. szeptember első, második hete

Szülői értekezletek az első, a harmadik és ötödik évfolyamokon.

2021. szeptember második-negyedik hete

Szülői értekezletek a 2., 4., és 6-8. évfolyamokon.

2021. szeptember 13. hétfő

Tanórán kívüli foglalkozások szervezési igényének benyújtási határideje.

2021. szeptember 17. péntek 1400

Munkaközösségi munkatervek és tanmenetek leadási határideje (kiegészített, aktualizált), eszközigény
felülvizsgálata a beadott költségvetés alapján.

2021. szeptember 20. hétfő 1700

SZMK ülés.

2021. szeptember 24. péntek

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap
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2021. szeptember 20-október 11.

A nyolcadik évfolyamos tanulók számára megszervezni a pályaválasztást megalapozó kompetenciák
vizsgálatát, az Oktatási Hivatal által elkészített digitális mérő- és támogató eszközök segítségével.
Új tanmenetek leadási határideje.

2021. szeptember 30. 1500
2021. október 01. péntek 14

00

Tanórán kívüli foglalkozások indítása.

2021. október 05. kedd 1530

Zenei Világnap, Alapítványi szociális ösztöndíjak átadása.

2021. október 04. hétfő 1500

Nyolcadik évfolyamon tanító pedagógusok megbeszélése.

2021. október 04. hétfő 16

30

Tanári Biblia óra.

2021. október 04. hétfő 17

00

Fogadóóra.

2021. október 6. szerda

Megemlékezés az Aradi vértanúkról. Kapcsolódás a városi ünnepséghez.
Az első évfolyamos tanulók felmérése, hol szükséges az alapkészségek fejlesztése. A Hivatal felé a

2021. október 15. péntek

létszámjelentés határideje: 2021. november 5.
A meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell
elvégezniük.

2021. október 15. péntek 1430

Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztályosok számára (megyei/körzeti forduló).

2021. október 20.

Pályaorientációs nap

2021. október 21-22. csütörtök-péntek

Arany-napok, Reformáció ünnepe, Tanítás nélküli munkanapok. (2 nap)

2021. október 22. péntek
2021. október 23.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap.
Ünnepi Istentisztelet - Fogadalom tétel.
Nemzeti ünnep – munkaszüneti nap, városi megemlékezés. Református templom, 1956-os tér

2021. október 25-29.

Az ŐSZI SZÜNET napjai.

2021. október 31. vasárnap

Reformáció napja.
Az őszi szünet utáni első tanítási nap.

2021. november 2. kedd
2021. november 2-5.

KÖZLEKEDÉS, UTAZÁS témában, a jelenség alapú oktatási hét megvalósítása.
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2021. november 8. hétfő 1500

Hatodik évfolyamon tanító pedagógusok megbeszélése.

2021. november 8. hétfő 16

Tanári Biblia óra.

30

2021. november 15. hétfő 1700

Pályaválasztási szülői értekezlet.

2021. november 16.–november 19.

Nyílt tanítási napok (előzetes tanóra és férőhelybeosztás alapján).

2021. november 26. péntek

Egészségnevelési hónap vetélkedői.

2021. december 01. (azon a héten)

Mikulás rendezvények

2021. december 06. hétfő 15

00

Ötödik évfolyamon tanító pedagógusok megbeszélése.

2021. december 06. hétfő 16

30

Tanári Biblia óra.

2021. december 06. hétfő 17

00

Fogadóóra.

2021. december 11. szombat (munkanap)
2021. december 14-16., 20.

Áthelyezett munkanap; pénteki munkarend szerint. (December 24. ledolgozása.)
Tanítás nélküli munkanap. SZAKMAI NAP
Adventi forgatag
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2021. december 21. kedd

Karácsonyi ünnepség
Karácsonyi kibocsátó Istentisztelet

2021. december 21. kedd

Karácsonyi vacsora (Kisúj étterem)
A TÉLI szünet napjai

2021. december 22 - 31.
2022. január 3. hétfő
2022. január 3. hétfő 16

Téli szünet utáni első tanítási nap
Tanári Biblia óra

30

2022. január 19. szerda 1400

Félévi osztályozó értekezlet az alsó tagozaton

2022. január 20. csütörtök 1400

Félévi osztályozó értekezlet a felső tagozaton

2022. január 21. péntek
2022. január 22. (a 22.-ei héten of. órán)
2022. január 26.
2022. január 28. péntek

A tanítási év első félévének vége
Megemlékezés a Magyar Kultúra napjáról
Országos Grafikus Programozási Verseny iskolai forduló
A tanulók illetve szülők kiértesítése a félévi tanulmányi eredményekről. Egységesen ezen a napon!
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Tanári Biblia óra a félévi nevelőtestületi értekezlet kezdetén.
2022. január 31. hétfő 14

Félévi nevelőtestületi értekezlet (A hatodik, hetedik órák és a napközis foglalkozások elmaradnak ezen a

00

napon.)
2022. február második hete

Szülői értekezletek a 8. évfolyamon

2022. február második-harmadik hete

Szülői értekezletek az 1-7. évfolyamon

2022. február 04. péntek

Felsős farsang tervezett időpontja

2022. február 12. szombat

Alsós farsang tervezett időpontja

2022. február 11. péntek

Nyolcadikosok továbbtanulási lapjainak postázása (utolsó határidős nap 2022. február 18.)

2022. március 07. hétfő 15

00

Hetedik évfolyamon tanítók megbeszélése

2022. március 07. hétfő 16

30

Tanári Biblia óra

2022. március 07. hétfő 17

00

Fogadóóra

2022. március 7–11.

PÉNZ7 témahét

2022. március 18.

Országos Grafikus Programozási Verseny regionális fordulója

2022. március 11. péntek

Ünnepi megemlékezés az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcról

2022. március 26. (szombat)

Áthelyezett munkanap hétfői munkarend szerint. 2022. március 14. (hétfő) munkaszüneti nap.

2022. március 15. hétfő

Nemzeti ünnep

2022. április 4. hétfő 16

30

2022. április 4–8.

Tanári Biblia óra
Digitális Témahét
Tavaszi szünet előtti utolsó nap

2022. április 13. szerda

Húsvét előtti Ünnepi Istentisztelet

2022. április 14 – 19.

A TAVASZI szünet napjai

2022. április 17-18.

Húsvét

2022. április 20. szerda

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2022. április 25-29.

Fenntarthatósági témahét.

2022. április 21-22. csütörtök- péntek

Első osztályosok beiratkozása
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2022. április 22. péntek

A Föld napja.

2022. május 02. hétfő 16

30

Tanári Biblia óra

2022. május 02. hétfő 17

00

Fogadóóra
Szülői értekezletek javasolt időpontja,

2022. május eleje

Anyák napi ünnepségek az alsó tagozaton

2022. május 4–17.

A 8. évfolyamon történő országos kompetencia és idegen nyelvi mérés intervalluma. ONLINE

2022. május 18–31.

A 6. évfolyamon történő országos kompetencia és idegen nyelvi mérés intervalluma. ONLINE

2022. május 21. szombat

Családi nap-intézményi szinten

2022. május 26. csütörtök

Áldozócsütörtök - CSENDESNAP tanítás nélküli munkanap

2022. június első hete

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (osztályfőnöki órákon)

2022. június 5-6. vasárnap-hétfő
2022. június 8. szerda 1400

Pünkösd
Alsós osztályozó értekezlet

2022. június 9. csütörtök 14

00

Felsős osztályozó értekezlet

2022. június 10. péntek 1200

Belső ballagás.

2022. június 10. péntek 17

Ballagási ünnepség a templomban

00

2022. június 14. kedd

DÖK nap
A 2021/2022. tanév utolsó tanítási napja.

2022. június 15. szerda
2022. június 17. péntek 17

A NETFIT mérési eredményeik rögzítési határideje.
00

Tanévzáró ünnepség és istentisztelet a templomban

2022. június 23. csütörtök 900

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

2022. június vége (24-26.)

Református Általános Iskolák 7. Kárpát-medencei Találkozója

2022. július 01.

Pedagógusok szabadsága
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Áthelyezett munkanapok 2021-ben:
2021. december 24., péntek pihenőnap - áthelyezve 2021. december 11. (szombat)
Munkaszüneti napok 2022-ben:
Nemzeti ünnep: 2022. március 15., kedd
2022. március 14., hétfő pihenőnap - áthelyezve 2022. március 26. (szombat)
Pünkösd: 2022. június 6. hétfő
Iskolai megemlékezések javasolt időpontja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Az aradi vértanúkról (2021. október 6. kedd) megemlékezés városi ünnepségen.
1956-os forradalom és szabadságharc (2021. október 22. péntek)
Holokauszt áldozatairól megemlékezés osztályfőnöki órán (2022. 01. 27-i héten).
Kommunista diktatúrák áldozatairól. Megemlékezés osztályfőnöki órán (2022. 02.25–i héten).
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezés (2022. március 11. – péntek)
A nemzeti összetartozás napja. Megemlékezés osztályfőnöki órán (2022. június 4-i héten).

Egyházi ünnepségek időpontjai:
A jelzett napon az első vagy utolsó órában Ünnepi Istentisztelet a templomban, illetve tanítás nélküli munkanap, vagy rövidített munkarend
szerinti oktatás.
➢ 2021. október 22. péntek – A Reformáció ünnepe
➢ 2021. december 21. kedd – Karácsony
➢ 2022. április 13. szerda - Húsvét
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Tanítás nélküli munkanap:
Áldozócsütörtök-CSENDESNAP: 2022. május 26. csütörtök
Tanári bibliaórák időpontjai: Minden hónapban az első hétfőn 1630 –tól.
2021. október 04.
2021. november 08.
2021. december 06.
2022. január 3.
2022. január 31. a félévi értekezlet kezdetén, 1400
2022. március 07.
2022. április 04.
202. május 02.
Az iskolai feladatok függvényében a tervezett időponttól eltérések lehetségesek.
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Az Emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
alapján, a főbb időpontok rögzítése az

Arany János Általános Iskola Tagintézményre vonatkozóan
2. A tanév, a tanítási év
A rendelet 2.§ szerint:
(2)…a 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda). A
tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolvanegy nap.
…
(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet
elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2022/2023. tanítási
évben történő feldolgozásáról.
(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja
– a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú
tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

A rendelet 4.§-a szerint:
(1) 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.
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3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
A rendelet 5.§-a szerint:
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában,… hat…
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.

Javaslat a tanítás nélküli munkanapok felhasználására:
➢
➢
➢
➢
➢

1 nap Pályaorientációs nap, időpontja: 2021. október 20.
2 nap: Arany-napok, Reformáció napja: 2021. október 21-22. csütörtök-péntek
1 nap Tanítás nélküli munkanap- SZAKMAI NAP, időpontja: 2021. december 11. szombat
1 nap Áldozócsütörtök – CSENDESNAP - 2022. május 26. csütörtök
1 nap Diákönkormányzati nap: 2022. június 14. kedd

A tanulmányi kirándulások tanítási napnak számítandók. Javaslatunk az eddigi gyakorlatnak megfelelő; egy osztály a tanévben 1 napot vehessen
igénybe tanítási időből ilyen célra. (Ha két napot szeretne igénybe venni, az egyik nap szombat vagy vasárnap legyen!) Ha a tanulmányi
kirándulás iskolaidőben van, sorszámozni kell a naplót!

4. Az általános iskolai beiratkozás
A rendelet 7.§-a szerint:
Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-án kell beíratni.
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7. A témahetek és a témanap megszervezése
A rendelet 10.§-a szerint:
(1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek időpontjai:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között,
b) Digitális Témahét 2022. április 4–8. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között,
d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.
(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a
tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
A rendelet 11.§-nak megfelelően:
(1)…
a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6.,
a 8. és a 10. évfolyamon, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével valósul meg.
b)…
c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók
körében az idegen nyelvi mérés a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER
szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.
(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt:
A tanuló számára az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül, a szövegértés és a matematika mérést, a másik
mérési napon a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérést kell a Hivatal által
meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.
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(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,
a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.,
b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17. közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.
Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza meg.
(4) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök
alkalmazásával kell lebonyolítani.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022.
március 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
…
(7) Az Oktatási Hivatal a mérési eredmények alapján az (1) bekezdésben szereplő mérésekről
a) 2023. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű, …valamint
b) …ugyanekkor tanulói szintű elemzéseket készít, és azokat a honlapján az Nkt. 80. § (3) bekezdésében szereplő mérési azonosító felhasználásával
a honlapján hozzáférhetővé teszi;
c) 2023. március 31-ig országos elemzést készít, és megküldi az oktatásért felelős miniszternek.
(8) A Hivatal az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott mérések intézményi szintű, az adott nyelvi szint teljesítéséről szóló összesített adatait
2022. június 30-ig a honlapján nyilvánosságra hozza.
(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres
megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2021. október 15-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, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer
alkalmazását. Az általános iskolák 2021. november 5-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az
e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 10-ig kell elvégezniük.
(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2021. szeptember
20. és 2020. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a
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Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a
Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.
(11) A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése… alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes
Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) rendszerbe.

Szakmai ellenőrzések:
12.§ (1) 2021. október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a miniszteri rendelet 80.
§ (4) bekezdése szerinti - az országos kompetenciaméréshez kapcsolódó - fenntartói intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és dokumentálását.
Az ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. augusztus 31-ig küldi meg az oktatásért felelős
miniszter részére.
(3) 2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási
intézményekben az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását. Az
ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

A fentieken túl a tagintézmény saját vállalása alapján folyamatos feladat a Tehetségpont (KATT)
működtetése.
Felelős: a tagintézmény vezetése, KATT

Kisújszállás, 2021. szeptember 1.
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