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Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
A 2021/2022-es tanév munkaprogramja (változat: 1.0)

Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június
szerda (1)
szülői értekezlet: 1. 
évfolyam

A

péntek (23) hétfő
MINDENSZENTEK

szerda (60)

B

szombat
ÚJÉV

kedd (95)
szülői értekezlet: 2. 
évfolyam

B

csütörtök (2)
szülői értekezlet: 2. 
évfolyam

szombat kedd (39)

B

csütörtök (61) vasárnap szerda (96)
szülői értekezlet: 3. 
évfolyam

szerda (115) szombat

A

kedd (114)

A

péntek (136) vasárnap
MUNKA ÜNNEPE

anyák napja

szerda (174)

hétfő (152)

B

csütörtök (175)

péntek (3/6), tanítás nélküli 
munkanap, 8 órától tájékoztatás a 
leendő elsősök szüleinek
11 órától félévi értekezlet

csütörtök (97)
szülői értekezlet: 4. 
évfolyam

csütörtök (116) vasárnap kedd (153) péntek (176)
megemlékezés a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról

szombat hétfő (24)
fogadóóra: alsó tagozat

B

csütörtök (41) szombat

péntek (3) vasárnap szerda (40) péntek (62)

vasárnap kedd (25) péntek(42) vasárnap

hétfő (4)
szülői értekezlet: 3. 
évfolyam

B

szerda (26)
emlékműsor az aradi 
vértanúkról (iskolarádió)

szombat hétfő (63)
délelőtt: Mikulás az 
iskolában

A

kedd (5)
szülői értekezlet: 4. 
évfolyam

csütörtök (27) vasárnap kedd (64)

csütörtök (7)

hétfő (74)

A

kedd (75)

csütörtök (77)

péntek (117)

di
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B

szerda (154) szombat

szerda (76) szombat szombat csütörtök (155) vasárnap

vasárnap vasárnap péntek (156) hétfő
PÜNKÖSD HÉTFŐ

péntek (78) hétfő (98)
szülői értekezlet: 5. 
évfolyam

kedd (99)
szülői értekezlet: 6. 
évfolyam

vasárnap

szombat kedd (44) csütörtök (66) vasárnap szerda (100)
szülői értekezlet: 7. 
évfolyam

szombat hétfő (157)
szülői értekezlet: 5. 
évfolyam

szerda (6) péntek (28) hétfő (43)

A

szerda (65) szombat

péntek (8) vasárnap szerda (45) péntek (67)

B

pé
nz

üg
yi

 é
s 
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lla

lk
oz
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B

szombat

A

szerda (159)
szülői értekezlet: 7. 
évfolyam

vasárnap

hétfő (79)
fogadóóra: alsó tagozat

B

csütörtök (101)
alsós farsang
szülői értekezlet: 8. 
évfolyam

vasárnap kedd (158)
szülői értekezlet: 6. 
évfolyam

Er
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sk

ol
a 

he
te

A

A

péntek (161) hétfő (181)
13-tól ballagási próba
osztályozó értekezlet

szombat hétfő (29)

A

csütörtök (46) szombat (nem számozott 1/6 
tanítás nélküli munkanap, 
pályaorientációs nap

csütörtök (82) vasárnap vasárnap szerda (nem számozott 4/6 
tanítás nélküli munkanap
szakmai nap

hétfő (9)
szülői értekezlet: 5. 
évfolyam

A

szerda (31)
fogadóóra: felső tagozat

szombat hétfő (68)

B

kedd (10)
szülői értekezlet: 6. 
évfolyam

szombat kedd (143)kedd (30) péntek (47) vasárnap szerda (81)
fogadóóra: felső tagozat

szombat

kedd (80) péntek (102)
felsős farsang

hétfő (142) szombat

csütörtök (160)
szülői értekezlet: 8. 
évfolyam

vasárnap

csütörtök (32) vasárnap kedd (69) kedd  (nem számozott 5/6), 
tanítás nélküli munkanap
adminisztrációs nap

szerda (11)
szülői értekezlet: 7. 
évfolyam

péntek (33) hétfő (48)
fogadóóra: alsó tagozat

szerda (70) szombat kedd (104) hétfő
NEMZETI ÜNNEP

péntek
NAGYPÉNTEK

vasárnap

péntek (83) hétfő (103)

A

hétfő
pihenőnap

csütörtök
tavaszi szünet

szombat



16.

17.

18.

19.

20. A

21.

22.

23.

24.

25.
hétfő (147)

26. A

kedd (148)

27.
szerda (149)

28. A

csütörtök (150)

29.
péntek (151)

30.

31. A

8. évfolyam: pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata - 2021. szeptember 20. - október 11.
8. évfolyam: szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciát vizsgáló mérés, idegen nyelvi mérés - 2022. május 4-17.
6. évfolyam: szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciát vizsgáló mérés, idegen nyelvi mérés - 2022. május 18-31.
NETFIT-mérés 5-8. évfolyamokon: Adatok feltöltése: 2022. június 15-ig.

B

csütörtök
9 órától ballagás
17 órától alsós tanévzáró 
ünnepség

csütörtök (87) vasárnap

csütörtök(71) szombat hétfő (162)
fogadóóra: alsó tagozat

A

szerda (123)

A

csütörtök (106) csütörtök (124)

péntek (125)

csütörtök (12)
szülői értekezlet: 8. 
évfolyam

A

szombat kedd (49)

B

péntek (13) vasárnap szerda (50)
fogadóóra: felső tagozat

péntek (72) hétfő (84)

A

B

vasárnap szerda (105)

B

szerda (36) szombat hétfő (73)

vasárnap
HÚSVÉT

kedd (163) péntek

szombat hétfő (34)

B

csütörtök(51) szombat kedd (85) péntek (107) hétfő 
HÚSVÉT HÉTFŐ

szerda (164) szombat

vasárnap kedd (35) péntek(52) vasárnap szerda (86) szombat szombat kedd
tavaszi szünet

csütörtök (165) vasárnap

hétfő (14) vasárnap szerda (144)

B

péntek (166) hétfő

kedd (15) csütörtök (37) vasárnap kedd (nem számozott 2/6 
tanítás nélküli munkanap, 
karácsonyi ünnepség (DÖK)

péntek (88)
első félév vége

kedd

szerda (16) péntek (38)
megemlékezés a Nemzeti 
ünnepről

hétfő (53)

A

szerda
téli szünet

szombat kedd (109) kedd (127) péntek (146)
leendő elsősök beíratása

hétfő (108)

B

hétfő (126)

B

csütörtök (145)
leendő elsősök beíratása

szombat

vasárnap

A

kedd (168)

szerda (169)

szerda

csütörtök (17) szombat
NEMZETI ÜNNEP

kedd (54) csütörtök
téli szünet

vasárnap szerda (110) szerda (128) szombat hétfő (167) csütörtök

péntek (18)
Magyar Diáksport Napja

vasárnap szerda (55) péntek
pihenőnap

hétfő (89)
osztályozó értekezlet,
II. féléves órarend kezdődik

B

csütörtök (111) csütörtök (129) vasárnap péntek

szombat hétfő
őszi szünet

csütörtök (56) szombat
KARÁCSONY

kedd (90) péntek (112) péntek (130)

fe
nn

ta
rt
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sá
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m

ah
ét

A

szombat

vasárnap kedd
őszi szünet

péntek (57) vasárnap
KARÁCSONY

szerda (91)
féléves értesítő kiadása

szombat szombat (131)
munkanap
órarend: A/hétfő

                    !

csütörtök (170) vasárnap

szombat kedd

szerda (21) péntek
őszi szünet

hétfő (58)

B

szerda
téli szünet

szombat

vasárnap vasárnap
nyári időszámítás kezdete

óra átállítása: 02h→03h

péntek (171) hétfő

kedd (20) csütörtök
őszi szünet

vasárnap kedd
téli szünet

péntek (93) hétfő (113)

hétfő (19)

A

szerda
őszi szünet

szombat hétfő
téli szünet

csütörtök (92)

csütörtök (22) szombat kedd (59) csütörtök
téli szünet

vasárnap szerda  (134) szombat

hétfő (132)

A hétfő (172) 

B

csütörtök

vasárnap
téli időszámítás kezdete
óra átállítása: 03h→02h

péntek
téli szünet

hétfő (94)
szülői értekezlet: 1. 
évfolyam

csütörtök (135) kedd (173)

kedd (133) vasárnap szerda


