
A 2020/2021-ES TANÉV MUNKARENDJE 

 

Munkarend 

A 2020/2021. tanévben a tanítási napok száma százhetvenkilenc nap. 

A tanítási év első tanítási napja: 2020. szeptember 01. (kedd) 

A tanítási év utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd) 

A tanítási év első félévének vége: 2021. január 22. (péntek) 

Félévi értesítők kiküldési határideje: 2021. január 29. (péntek) 

Tanítási szünetek 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási 

nap 2020. november 02. (hétfő).  

október 22. csütörtök szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 23. péntek ünnepnap 

október 24 szombat  

október 25. vasárnap  

október 26. hétfő őszi szünet 

október 27. kedd őszi szünet 

október 28. szerda őszi szünet 

október 29. csütörtök őszi szünet 

október 30. péntek őszi szünet 

október 31. szombat  

november 01. vasárnap Mindenszentek 

november 02. hétfő szünet utáni 1. tanítási nap 

 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 04. (hétfő). 

december 18. péntek szünet előtti utolsó tanítási nap 

december 19. szombat  



december 20. vasárnap  

december 21. hétfő téli szünet 

december 22. kedd téli szünet 

december 23. szerda téli szünet 

december 24. csütörtök Pihenőnap-ledolgozva 2020. 12. 12-én 

december 25. péntek Karácsony 

december 26. szombat Karácsony 

december 27. vasárnap  

december 28. hétfő téli szünet 

december 29. kedd téli szünet 

december 30. szerda téli szünet 

december 31. csütörtök téli szünet 

január 01. péntek Újév 

január 02. szombat  

január 03. vasárnap  

január 04. hétfő szünet utáni 1. tanítási nap 

 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 07. (szerda). 

március 31. szerda szünet előtti utolsó tanítási nap 

április 01. csütörtök tavaszi szünet 

április 02. péntek Nagypéntek 

április 03. szombat  

április 04. vasárnap Húsvét 

április 05. hétfő Húsvét hétfő 

április 06. kedd tavaszi szünet 

április 07. szerda szünet utáni 1. tanítási nap 

 

  



Munkaszüneti napok 

2020. október 23. (péntek) - Nemzeti ünnep  

2020. december 25 (péntek) - Karácsony 

2021. január 01. (péntek) - Újév 

2021. április 02. (péntek) – Nagypéntek 

2021. április 05. (hétfő) – Húsvét hétfő 

2021. május 24. (hétfő) Pünkösd 

Tanítás nélküli munkanapok 

Tanítás nélküli munkanapként – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi 

rendjében meghatározott pedagógiai célra használhat fel az általános iskolában 6, a nappali 

oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában 7 munkanapot. 

Ebből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – 

az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

Dátum Program Óvoda 
Általános 

Iskola 
Szakiskola 

2021. január 29. 
(péntek) 

Szakiskolai tanítás nélküli 
munkanap - Szalagavató) 

- - X 

2021. február 05. 
(péntek) 

Félévi nevelési értekezlet X X X 

2021. február 19. 
(péntek) 

Benedek Szakmai Nap X X X 

2021. március 31. 
(szerda) 

Komplex Tanulmányi Verseny X X X 

2021. május 10-
től 

Csoport és osztálykirándulás 
változó napokon (csoportonként, 
osztályonként 1-1 nap) 

X X X 

2021. május 17. 
(hétfő) 

Pályaorientációs nap - X X 

2021. június 09. 
(szerda) 

DÖK nap – Benedek Nap X X X 

 


