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Az intézmény nyitvatartási rendje 

Az iskola épületének nyitvatartási rendjét a Szolnoki Tankerületi Központtal egyeztetve az 

intézményvezető határozza meg. 

Főszabályként az épület szorgalmi időszakban, tanítási napnak minősülő napokon, hétfőtől 

péntekig reggel 7:00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 17:00 óráig 

van nyitva. 

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Amennyiben 

törvény vagy jogszabály munkanapáthelyezéssel szombati napra munkanapot jelöl ki, a fenti 

szabály a mérvadó. 

Hétköznapokon 15:45 és 16:30 között a főbejárat zárva van, a bejárás a Szigony utca felőli 

kiskapun történik. 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7:30-12:00-

ig. 

A koronavírus-járvány alatt a tanulók ki- és beengedésére intézményünk járványügyi 

intézkedése terve szerint kerül sor, mely az alábbi címen olvasható: 

https://szegoszolnok.com/?p=6864  
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A 2020/2021-es tanév helyi rendje 

Első tanítási nap: 2020. szeptember 1.  

Utolsó tanítási nap: 2021. június 15.  

Tanítási napok száma: 179 nap 

Tanítási év első félévének vége: 2021. január 22.  (értesítés tanulmányi eredményről 5 

munkanapon belül) 

Elsős beiratkozás: 2021. április 15 – 16. 

 

Tanítás nélküli munkanapok (6 munkanap): 

Egészségnap - családi nap 2020.09.24. 

Szakmai nap   2021.03.29. 

Szakmai nap   2021.03.30. 

Szakmai nap   2021.03.31  

Pályaorientációs nap  2021. május 

Diákönkormányzati nap 2021. május 

 

Szünetek: 

Őszi szünet: 

  utolsó tanítási nap:  2020. október 22. (csütörtök) 

  első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő) 

Téli szünet:   

  utolsó tanítási nap:  2020. december 18. (péntek) 

  első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő) 

 

Tavaszi szünet:  

  utolsó tanítási nap:  2021. március 31. (szerda) 

  első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda) 
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Országos és tankerületi szintű mérések: 

DIFER mérés: 2020. december 4-ig 

Idegen nyelvi mérés: 2021. május 19.  

OKM: 2021. május 26. 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. évfolyamon: 2020. szeptember 

21. - október 12. 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 1-4. évfolyamon (NETFIT): 

2021. január 11.- április 23.  

4. évfolyam kritériumorientált mérése (matematika, magyar, természetismeret): 2021. 

február   

 

Témahetek 

„PÉNZ 7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2021. március 1-5. 

Fenntarthatósági Témahét: 2021. április 19-23. 

 

Fogadóórák, szülői értekezletek 

Intézményi szintű fogadóórák: 2020. november 3. hete, 2021. március 3. hete 

Intézményi szintű szülői értekezletek: 2020. szeptember 3. hete, 2021. február 3. hete, 

2021. június 1. hete 
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A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját 

őrző emléknapok, nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében 

meghonosított egyéb emléknapok, iskolai megemlékezések időpontjai a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés c) és d) pontjai alapján: 

 

Megemlékezés, 

rendezvény neve 
Időpont 

A szervezésért felelős  

pedagógus(ok) 

Osztályok,  

csoportok 

Tanévnyitó ünnepség 2020.09.01. alsós pedagógus 1.a, 1.b 

A zene világnapja 

(október 01.) 
2020.10.01. énektanár 6. évf. 

Aradi vértanúk (október 6.) 2020.10.06. tanító, történelem tanárok  

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emléknapja 

(október 23.) 

2020.10.22. felsős tanár 8.a 

Libák és denevérek 2020.11.06. felsős pedagógusok 
minden 

osztály 

Mikulás-ünnepség 

(december 06.) 
2020.12.04. osztályfőnökök 

minden 

osztály 

Adventi műsor, gyertyagyújtás 

(december folyamán) 

2020.12.01. 

2020.12.07. 

2020.12.14. 

2020.12.18. 

alsós és felsős pedagógusok 
minden 

osztály 

Karácsonyi ünnepély 

(december 25-26.) 
2020.12.18. felsős pedagógusok 

minden 

osztály 

Újév 

(január 01.) 
2021.01.04. felsős pedagógus 7.b 

A magyar kultúra napja 

(január 22.) 
2021.01.22. felsős pedagógus 8.a 

A Tisza élővilágának 

emléknapja (február 01.) 
2021.02.01. term. tud. szaktanárok 

minden 

osztály 

Farsang (február folyamán) 2021.02.26. osztályfőnökök 
minden 

osztály 

A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatainak 

emléknapja (február 25.) 

2021.02.25. történelemtanárok 
5-8. évf., 

tanórákon 

Az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc emléknapja 

(március 15.) 

2021.03.12. felsős pedagógus 7.a 

A víz világnapja (március 22.) 2021.03.22. 

Fenntarthatósági Témahét 

keretében valósul meg. 

 

minden 

osztály 
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Megemlékezés, 

rendezvény neve 
Időpont 

A szervezésért felelős  

pedagógus(ok) 

Osztályok,  

csoportok 

A költészet napja (április 11.) – 

versolvasó kör 
2021.04.12. felsős pedagógus 

minden 

osztály 

A Holokauszt áldozatainak 

emléknapja (április 16.) 
2021.04.16. történelemtanárok 

5-8. évf., 

tanórákon 

A Föld napja (április 22.) 2021.04.22. 
természettudományos 

szaktanárok, tanítók 

minden 

osztály 

Madarak és fák napja 

(május 10.) 
2021.05.10. 

természettudományos 

szaktanárok, tanítók 

minden 

osztály 

Gyermeknap 

(május utolsó vasárnapja) 
2021.05.31. DÖK-nap keretében 

minden 

osztály 

Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
2021.06.04. felsős pedagógusok 

7-8. 

évfolyam 

Ballagás 2021.06.11. felsős pedagógusok  
7.a, 7.b, 

8.a, 8.b 

Tanévzáró ünnepély 2021.06.22. alsós pedagógus 1.osztály  

 

 


