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1. A TANÉV HELYI RENDJE 

1.1 A tanév szorgalmi időszaka 

Első tanítási nap: 2022. 09. 01. (csütörtök) 

Utolsó tanítási nap: 2023. 06. 16. (péntek) 

A tanítási napok száma 183 (száznyolcvanhárom) nap. 

A tanítási év első féléve 2022. 09. 01-től 2023. 01. 20-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról 

a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. 01. 27-ig tájékoztatjuk a félévi értesítőben.  

 

Áthelyezett munkanapok: 

1. 2022. október 15. szombat, áthelyezett munkanap 2022. október 31. hétfő pihenőnap helyett. 

1.2 A szünetek időtartama 

Téli szünet: 2022. december 22 – 2023. január 6. (11 munkanap) 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: január 9. (hétfő) 

Tavaszi szünet: 2023. április 6 – 2023. április 11. (2 munkanap) 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: április 12. (szerda) 

1.3 A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra az általános iskolában négy 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. 

Időpont Esemény 

2022. október 15. Nevelőtestületi értekezlet (téma meghatározása később) 

2022. november 4. Pályaorientációs nap 

2023. június Nevelőtestületi kirándulás 

2023. június 15. Diákönkormányzati nap 

 

1.4 Az iskolai élethez kapcsolódó egyéb ünnepnapok, események időpontjai 

esemény / téma időpont 

Ballagás 2023.06.17. 

 

 

 

Celldömölk, 2022. október 3. 

 

 

 Szabóné Kiss Ildikó 

 tagintézmény-vezető 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK  

 

A nevelőtestület nyilatkozata 

A munkaterv módosítását  az intézmény nevelőtestülete 2022. év október hó 3. napján tartott 
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értekezletén elfogadta. 

 

 

     Pőcze Judit 

     hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata a munkaterv módosítás készítése során a tanulókat érintő 

programokat véleményezte, azokkal egyetért.   

 

Celldömölk, 2022. október 3. 

 

 

Sarang Győző 

      diákönkormányzat képviselője 
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