
 

A 2022/2023-as tanév legfontosabb 

időpontjai 

 

 

A 22/2022 (VII.29) BM rendelet a 2022/2023-as tanév rendjéről kiegészítve a „Kormány 

368/2022. (IX.29.) Kormány rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról” rendelettel 

 A tanítási év első tanítási napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök)  

 Az utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek).  

 A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart 

 Az utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon 2023. május 4. 

 Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Tanítási szünet a tanítási évben:  

A R. 7. § (1) bekezdésében meghatározott  őszi szünet a 2022/2023 tanévben NEM adható ki.  

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2023. január 9. (hétfő). 

 (3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. április 12. (szerda) 

 

Országos mérések, értékelések, szakmai ellenőrzések  

 Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, az R. 79. § (6) bekezdésében meghatározott 

méréseket, értékeléseket a 2022/2023. tanévben a Hivatal által meghatározott 

eljárásrend szerint kell lebonyolítani.  

 A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. Az egyik mérési 

napon a szövegértés és a matematika, a másik mérési napon a természettudományi 

mérést kell lebonyolítani. A Hivatal által meghatározott ütemezés szerint: 



 A 2022/2023-as tanévben kísérleti bemeneti mérés, a középiskolákban szept. 26-okt. 7 

között 

a középiskolák 10. évfolyamán (9. B és 10. C osztályunkban)  

Bemeneti: 2022. szeptember 26-október 7. 

Kimeneti: 9-11. évfolyamon, 2023.március 6-június 9., melyek ütemezését az 

Oktatási Hivatal később határozza meg. 

 NETFIT:  A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a 

mérések lebonyolítását az intézményeknek 2023. január 9. és május 12.  között kell 

elvégezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2023. 

június 15-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. 

Írásbeli érettségi vizsgák: 

 őszi érettségi: 2022. október 14-27. 

 tavaszi érettségi: 2023. május 5-26. 

Szóbeli érettségi vizsgák:  

 őszi érettségi/ emelt:  2022 nov. 10-14. 

 őszi érettségi/közép:   2022. nov. 21-25. 

 tavaszi érettségi/ emelt:  2023. jún. 7-14. 

 tavaszi érettségi/közép:  2023. jún. 19-30. 

 

A témahetek megszervezése 

o „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10. között, 

o Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között, 

o Digitális Témahét 2023.március 27-31. között, 

o  Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. 

 

Tanítás nélküli munkanapok 

2023. január 9. Pályaorientációs nap  

2023. április 5. Diáknap 

2023. május 8. érettségi szünet 

2023. május 9. érettségi szünet 

2023. május 10. érettségi szünet 

2023. május 11. érettségi szünet 

2023. június 2. Tanulmányi kirándulás 



 

 

A tanév rendjéhez kapcsolódó iskolai rendezvények 

Tanévnyitó ünnepély 2022. szeptember 1. 8.00 

Tanévzáró ünnepély 2023. június 23. 17.00 

 

Nemzeti ünnepek, emléknapok, megemlékezések 

Október 6. az aradi vértanúk emléknapja okt. 6. 8.00 

iskolarádió 

Október 23. Megemlékezés az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulójáról 

okt.21.  

8.00 

Január 22. a magyar kultúra napja jan.25. 8.00 

és 14.00 

Február 25. a kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 

febr. 24. 

kiállítás 

Március 15. az 1848-s forradalom és 

szabadságharc emléknapja 

márc.14. 8.00 

Április 16. a holocaust áldozatainak 

emléknapja 

ápr.14. 

kiállítás/előadás 

Június 4. a nemzeti összetartozás napja jún.5. 

 

A pedagógia programhoz kapcsolódó rendezvényeink 

Nemzetközi/ hazai ünnepek 

A zene világnapja október 1. okt. 3. 10.35 

A nemzetközi költészet napja márc.22. 8.00 

iskolarádió 

A Víz világnapja márc.23. 

A magyar költészet napja április 11. ápr.13. 

A Föld napja  ápr.21. 

(+Te Szedd!) 

Madarak, fák napja május 15. 

előadás 



 

 

A Pedagógiai programhoz kapcsolódó további rendezvények 

Kilencedikesek bemutatkozó műsora okt. 5.14.00 9. évf.osztályfőnökök  

Szecskaavató szept. 30.14.00 végzős és 9. évf.osztályfőnökök 

Mikulásnapi ajándékozás dec.6.10.35  DÖK/ Koller László 

Mikulásfutás dec.6.14.00 DÖK/Koller László 

Szalagavató dec. 9. 17.00 végzős osztályfőnökök, Nagy 

Dóra 

Sportnap / Diáknap ápr.5. DÖK/ Koller László 

Búcsú a végzősöktől , végzősök napja  máj. 4. DÖK, 11. évfolyam 

Ballagás május 6. 8.00 végzős osztályfőnökök, Nagy 

Dóra 

 


