
A tanév rendje a Hétvezér Általános Iskolában 2022/2023 

 

1. A szorgalmi idő 

22/2022. (VII.22.) BM rendelet alapján 

A 2022/2023. tanévben a tanítási év  

- első tanítási napja 2022. szeptember1. (csütörtök) és 

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

A tanítási napok száma 183 nap. 

1.2. A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. 

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2023. január 27-ig kapják 

kézhez a tanulók. 

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2023. június 16-ig tart. 

 

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása  

 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva: 

Időpont: 2023.év 01. hó 30. nap 

Téma: Félévi értekezlet 

Időpont: 2023. év 04. hó 05. nap                        

 Téma:  Nevelőtestületi kirándulás 

Időpont: 2023. év 06. hó 13. nap                          

Téma:  Pályaorientációs nap  

 

 



b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva: 

Időpont: 2023. év 06. hó 08. nap                        

Téma: Iskolagyűlés, Hétvezér Nap 

 

 

3. A szünetek időtartama 

22/2022. (VII.29.) BM rendelet alapján 

A téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő). 

A tavaszi szünet 2023. április 6-tól április 11-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 

5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 12. (szerda).  

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, illetve a tanítás nélküli munkanapokon szükség 

esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről. 

 

4. Az előre tervezhető szülői értekezletek és fogadóórák időpontja 

A szülői értekezletek terve: 

2022. 09.13. A tanév feladatai – alsó tagozat 

2022. 09.13. A tanév feladatai – felső tagozat 

2022. 11.14 Továbbtanulással kapcsolatos tájékoztató – 8. évfolyam 

 

2023. 02.06. A tanév feladatai – alsó tagozat 

2023. 02.07. A tanév feladatai – felső tagozat 

 

 

 



A fogadóórák terve: 

Iskolánkban az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően fogadó heteket nevezünk meg, 

hogy a szülők minden pedagógust elérhessenek. 

 

Fogadóórák dátuma 

2022. október 3-i hét 

2022. november 14-i hét 

2022. december 12-i hét 

2023. március 27-i hét 

2023. május 8-i hét 


