Tervezett tanítási rend 2020/21-ben
A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1.
(kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. Az első félév 2021. január 22-ig
tart.
 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).

Tanítási szünetek:


Őszi szünet: 2020. október 23., péntektől - november 1., vasárnapig.



Téli szünet: 2020. december 21., hétfőtől - 2021. január 3., vasárnapig.



Tavaszi szünet: 2021. április 1., csütörtöktől - április 6., keddig.

A témahetek és a témanapok


„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,



Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,



Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,



Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap
2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).

Mérések
ÚJ!
 POVI - Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) a nyolcadik évfolyamos
tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között
 Országos kompetenciamérés: 2021. május 26
 Idegen nyelvi mérés a hatodik és a nyolcadik évfolyamon: 2020. május 19.
 A diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése NETFIT: 2021.
január 11. és 2021. április 23

Ünnepeink, munkaszüneti napok:


2020. október 23., péntek: 1956-os Forradalom Ünnepe - hosszú hétvége



2020. november 1., vasárnap: Mindenszentek



2020. december 24. csütörtök: Szenteste - ledolgozott pihenőnap



2020. december 25-26. péntek-szombat: Karácsony - hosszú hétvége



2021. január 1., péntek: Új Év első napja - hosszú hétvége



2021. március 15., hétfő: Nemzeti Ünnep - hosszú hétvége



2021. április 2. péntek, Nagypéntek



2021. április 4-5. vasárnap - hétfő: Húsvét - hosszú hétvége



2021. május 1. szombat, Munka Ünnepe



2021. május 23-24. vasárnap-hétfő: Pünkösd - hosszú hétvége

