
Tanév rendje 

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 

2. §  (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között 

kell megszervezni.  

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási 

napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda). A  tanítási 

napok száma – ha e  rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A  nappali 

oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban és 

szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.  

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó 

tanítási nap   

a) középfokú iskolákban 2022. április 29.,  

b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. 

május 31. 

4. §  (1) A  tanítási  év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az  iskolák 2022. január 28-ig értesítik 

a  tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

6. §  

(1) Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a  szünet utáni első 

tanítási nap 2021. november 2. (kedd).  

(2) A  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a  szünet utáni első 

tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).  

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 

10. §  

(1) A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.  31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 

7.  § (4)  bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek, illetve témanap 

időpontjai:  

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között,  

b) Digitális Témahét 2022. április 4–8. között,  

c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között,  

d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. 

11. § 

(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,  

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.,  

b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,  



c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3.  

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem 

kötött, azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza meg. 


