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Tel/Fax: 62/245-066
E-mail: iskola@szentistvanisk.hu
Tanév rendje
A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 1jén, kedden kezdődik, és 2021. június 15-ig tart.

Ezen belül az első félév 2021. január 22-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a
diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

A diákoknak ált.iskola összesen 179 (a szakgimnáziumokban 177, gimnáziumokban és
szakiskolákban 178) napig kell iskolába járniuk – kivéve a végzősöknek, a középfokú
iskolákban számukra az utolsó tanítási nap 2020. április 29-én, csütörtökön lesz.

Mikor lesznek a tanítási szünetek?

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap. 2020. november 2. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. január 4. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

Érettségik

Az őszi érettségi szezon 2020. október 16-án kezdődik a nemzetiségi nyelvi és irodalmi
írásbelikkel, az írásbeli vizsgák egészen október 30-ig tartanak. Íme, a vizsganaptár

Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2020. november 12-16 között tartják, a középszintű
szóbeliket pedig november 23-27 között.

A tavaszi érettségik 2021. május 3-án hétfőn kezdődnek. Itt van a teljes vizsganaptár:

Középiskolai felvételi

A középfokú iskoláknak 2020. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi
tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a
felvételi eljárásról.

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek
központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2020. december 4ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2021. január 23-án tartják az érintett középiskolák, a pótló
írásbeli vizsgát pedig január 28-án. A diákok február 8-ig megtudják az eredményüket.

A középfokú iskolákba 2021. február 19-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli meghallgatásokat február 23. és március 13. között szervezik meg az érintett
középiskolák. A diákok április 30-ig megtudják, hová kerültek be.

Témahet

A Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23. között,

TERVEZETT ÉRTEKEZLETEK
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Szülői értekezletek:
(pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök

Szeptember
December
December- pályaválasztási szülői értekezlet
Január- szülői értekezlet a 4. osztály szüleinek a felső tagozaton
Február- félévi értékelő szülői értekezlet
Május
Fogadóórák:
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

November
Január
Április
Nyílt tanítási nap alsó és felső tagozaton egy hét: április első két hete
Bemutató órák és foglalkozások:
Nyílt napok 4. osztályainkban – ismerkedés leendő elsős tanítókkal
2020. február
Felelős: Csonkáné Détár Ágnes mk. vez.
Tantestületi értekezlet:
Minden hónap első hétfője
Felelős: iskolavezetés
Munkaközösségi értekezletek:
Szakmai megbeszélések, rendezvények előtt minden esetben

Felelős: munkaközösség- vezetők, igazgatóhelyettesek

