
Segédlet a tanévkezdéshez

1. számú melléklet

Esemény Dátum

Tanév kezdete 2020. szeptember 1. (kedd)

Magyar Diáksport Nap 2020. szeptember 25.

Tanulmányi területek közzététele 2020. szeptember 30. (szerda)

Pályaorientációs mérés 8.évf.-nak 
2020. szeptember 21 - október 12. között 

Őszi szakmai vizsgaidőszak 2020 október-november

Őszi írásbeli érettségi vizsgák 2020. október 16-30.

Őszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap
2020. október 22. (csütörtök)

Őszi szünet 2020.október 23.  – 2020. november 01. 

Őszi szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő)

Őszi emelt szintű szóbeli vizsgák 2020. november 12-16. 

Őszi középszintű szóbeli vizsgák 2020. november 23-27. 

A tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a vizsgát szervező 

intézménybe

2020. december 4. (péntek)

Téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap
2020. december 18. (péntek)

Téli szünet 2020. december 21  – 2021. január 03. 

Téli szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő)

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata

2021. január 11 és 2021. április 23. 

között

Első félév vége 2021. január 22. (péntek)

Általános felvételi eljárás kedzede 2021. január 23. (szombat)

Központi írásbeli 2021. január 23. (szombat)

A jelentkezési lapok továbbítása 

az általános iskola részéről
2021. február 19. (péntek)

Tavaszi szakmai vizsgaidőszak
2021. február - március valamint                           

2021. május - június

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói 

témahét
2021. március 1–5.

A jelentkezők felvételi jegyzékének 

nyilvánosságra hozatala a 

középfokú iskola részéről

2021. március 16. (kedd)

Digitális Témahét 2021. március 22–26.

A 2020-2021-es tanév rendje
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Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap
2021. március 31. (szerda)

Tavaszi szünet 2021. április 01.– 06. 

Tavaszi szünet utáni első tanítási 

nap
2021. április 7. (szerda)

Az ideiglenes felvételi rangsor 

megküldése a Hivatalnak
2021. április 14. (szerda)

Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23.

A középfokú iskola befejező 

évfolyamának utolsó tanítási napja
2021. április 30. (péntek)

Tanulók értesítése a 

felvételről/elutasításról
2021. április 30. (péntek)

Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2021. május 3-20.

Országos kompetenciamérés 2021. május 26. (szerda)

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálati 

eredményének közzététele

2021. május 28-ig

Tavaszi emelt szintű szóbeli 

érettségi vizsgák 
2021. június 3-10. 

Tavaszi középszintű szóbeli 

érettségi vizsgák 
2021. június 14-25. 

Utolsó tanítási nap 2021. június 15.  (kedd)

Beíratkozás a középfokú iskolába 2021.június 22 - 24


