
 

 

 

 

 

 

 

 

 első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda) 

 első félév vége: 2022. január 21. 

 utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda) 

Szünetek: 

 őszi szünet: az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2021. november 2. (kedd). 

 téli szünet: a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. 

(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). 

 tavaszi szünet: a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda) 

Témahetek: 

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. 

Beiratkozási határidők és felvételik 
Általános iskolai beiratkozás 

 

https://www.penz7.hu/
https://digitalistemahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.mdsz.hu/


Időpontja: 2022. április 21-22. 

Középiskolai felvételi 

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a 

listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. 

 Jelentkezési határidő: 2021. december 3. 

 Központi írásbeli felvételi: 2022. január 22. 

 Pótló írásbeli vizsga: 2022. január 27. 

 Eredményhirdetés: 2022. február 7-ig. 

 

 

Középiskolai beiratkozás 

 A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet jelentkezni. 

 Szóbeli vizsgák dátuma: 2022. február 22 - március 11. 

 Eredményhirdetés: 2022. április 29-ig. 

 Beiratkozás: 2022. június 22-24. között. 
 

Országos mérések időpontja 

 Az országos nyelvi és kompetencia mérések: 

- A hatodikosok számára 2022. május 18-31. között lesznek megtartva,  

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

EGYÉB JELES NAPOK AZ ÉV SORÁN,  

 szeptember 30. – A népmese napja 

 október 1. – Az idősek világnapja 

 október 04. – Állatok világnapja 

 október 31.  – Takarékossági világnap 

 december 3.  – Fogyatékos emberek nemzetközi napja 

 január 22.  – A magyar kultúra napja 

 február 21.  – Az anyanyelv nemzetközi napja 

 március 22. – A víz világnapja 

 április 11. – A magyar költészet napja 

 április 22.- A Föld napja 

 


