Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum,
Szakképző Iskola és Szakiskola
 2400 Dunaújváros Bercsényi u. 8.
 Telefon, Fax: 25/400-530
E-mail:
titkarsag@hildiskola.hu
OM azonosító: 203034
Gazdasági azonosító: 071103

Tanév rendje, 2021-2022-es tanév
Készült az intézményi munkaközösségek munkatervei és a 2020/2021. tanév rendjéről szóló
20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet alapján.
Tanulmányi időszakok:
A tanítási napok száma technikumban és szakképző iskolában 179 nap.
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – az oktatótestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra a technikumban nyolc, szakképző iskolában hét munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap
programjáról – az oktatótestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat
jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra
használható fel.
2021-2022-es tanév I. félév: 2021. szeptember 1-jétől 2022. január 21-éig tart.


Tanulmányi értesítő megküldése szülő/gondviselő részére: 2022. január 28-áig.

2021-2022-es tanév II. félév:


végzős szakképző iskolai és technikumi osztályok (3/11/1, 12/a, 5/13/1, KSZ 12/1):




2022. január 24-étől 2021. április 29-éig,

Szakiskola végzős osztályai (2/10/3, 2/10/4) és Műhelyiskolai osztály:


2022. január 24-étől 2021. május 31-éig,



alsóbb évfolyamok osztályai: 2022. január 24-étől 2022. június 15-éig tart,



összefüggő / egybefüggő szakmai gyakorlat kezdete nappali és felnőttoktatásban:


2022. június 16-tól:


1/9/4 osztály (Bolti előkészítő) 70 óra,



2/10/1, 2/10/2, 11/a 140 óra.

Iskolai szünetek, munkanap áthelyezések:


Őszi szünet: 2021. október 25-29.



Őszi szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd).



Munkanap áthelyezés: 2021. december 11. szombat (2021. december 24. péntek).



Téli szünet: 2021. december 22-31.



Téli szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő).



Munkanap áthelyezés: 2022. március 26. szombat (2022. március 14. hétfő).



Tavaszi szünet: 2022. április 14-19.



Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda).

Tanítás nélküli munkanapok:
Száma Dátum

Felhasználás célja

1.

2021.12.11.

Tanítás nélküli munkanap – belső továbbképzés

2.

2022.03.26.

Tanítás nélküli munkanap – belső továbbképzés

3.

2022.04.13.

Hild-nap

4.

2022.05.02.

Írásbeli érettségi magyarból

5.

2022.05.03.

Írásbeli érettségi matematikából

6.

2022.május

Szakképesítő írásbeli vizsga

7.

2022.05.27.

Tanítás nélküli munkanap – belső továbbképzés

Adminisztrációs határidők:


2021. aug. 23 – aug. 27.: Munkacsoportok műhelymunkái: éves eseménynaptár,
programok,

versenyek

összeállítása

(közismereti,

szakoktatói,

szakiskolai

munkacsoportok).


Osztályfőnöki beszámoló tanév indulásáról: 2021. szeptember 10. (nevelési igh,
osztályfőnöki mkv).



Tanmenetek leadása: 2021. szeptember 24. (péntek) (Drive-ra feltölteni).



1/4 éves értékelés: 2021. november 11. (nevelési igh, osztályfőnöki mkv).



Érettségi, szakmai tételek összeállítása: 2021. december 10. (Drive-ra feltölteni).



I. félév szaktanári zárása: 2022. január 20.



I. félévi osztályfőnöki összefoglaló megküldése: 2022. január 21. (nevelési igh,
osztályfőnöki mkv).



3/4 éves értékelés: 2022. március 17. (nevelési igh, osztályfőnöki mkv).



II. félév szaktanári zárása:
o végzős technikumi és szakképző iskolai osztályok: 2022. április 25.
o végzős szakiskolai, műhelyiskolai osztályok: 2022. május 26.
o felmenő évfolyamokon: 2022. június 9.



II. félévi osztályfőnöki összefoglaló megküldése:
o végzős technikumi és szakképző iskolai osztályok: 2022. április 26.
o végzős szakiskolai, műhelyiskolai osztályok: 2022. május 27.
o felmenő évfolyamokon: 2022. június 10.



Kréta határidők:
o tanórák, foglalkozások naplózása napi szinten,
o heti zárás péntek 16 óra,
o előző hónap zárása következő hónap első munkanapján,
o magatartás/szorgalom értékelése minden hó utolsó munkanapjáig,
o osztályfőnökök igazolás-kezelése: hiányzások után 7 nap, ill. következő hónap
5-e (hóvégi hiányzások),
o tantárgyi jegyadási határidők (osztályfőnökök, osztályfőnöki mkv):


2021.10.15.



2021.11.26.



2022.01.14.



2022.02.25.



2022.03.25.



2022.04.22.

Belső vizsgák rendje:


Osztályozó vizsga I. félév: 2022. január 10-14., kiértesítés és tananyag megküldés:
2021. december 15-ig.



Osztályozó vizsgák 11-12-13. végzős évfolyamok: 2022. április 18-22., kiértesítés és
tananyag megküldés: 2022. március 31-ig.



Osztályozó vizsgák II. félév: 2021. június 2-9., kiértesítés és tananyag megküldés:
2022. május 13-ig.

Országos vizsgák, mérések:


GINOP 6.2.2. NSZFH- központi bemeneti mérés a 9. évfolyamon: 2021. szeptember.



Országos kompetenciamérés: 2022. április 20-május 3.



NETFIT: 2022. január 10 - 2021.április 22. (A tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálata).



Tavaszi érettségi vizsgák: 2022. május 2 - 2022. június24.



Szakmai vizsgák: vizsganaptár szerint.

Témahetek, projektoktatás:


Az

egészségtudatos

gondolkodás és

iskolai

mozgástevékenységek

témanap:

2021. szeptember 24. (Magyar Diáksport Napja)


„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2022. március 07-11.



Digitális Témahét: 2022. április 4-8.



Fenntarthatósági Témahét: 2022. április 25-29.



Projektoktatás: ágazati alapvizsgára felkészítés jegyében a szakképző iskolai
osztályoknál, illetve a Dobbantó programban, órarendbe építetten, Szakmai Program
szerint.

Szülői értekezletek:


I. félév: 2021. szeptember 13-17.



II. félév: 2022. február 1-4.

Központi fogadóórák:


Minden hétfőn 14.30-16.00 közötti időtartamban.

Tantestület értekezletek:


Alakuló értekezlet: 2021. augusztus 23. hétfő



Tanévnyitó értekezlet: 2021. augusztus 30. hétfő



Osztályozó konferencia I. félév: 2022. január 24. hétfő



Félévi értekezlet: 2022. január 31. hétfő



Osztályozó konferencia II. félév:
o végzős technikumi és szakképző iskolai osztályok: 2022. április 27. szerda
o végzős szakiskolai, műhelyiskolai osztályok: 2022. május 30. hétfő
o felmenő évfolyamokon: 2022. június 13. hétfő



Tanévzáró értekezlet: 2022. július 1. péntek

Munkaközösségi és OTIN (oktatótestületi információs) értekezletek:
Rendezvények, események, feladatok tükrében heti rendszerességgel munkacsoporti,
munkaközösségi és oktatótestületi értekezletek minden hétfőn, illetve más napokon az
intézményi hivatalos értesítő szerint.

Iskolai ünnepségek, rendezvények:
2021-2022, I. félév
Esemény

Mikor

Hol

Gólyanap

2021. augusztus 31.
kedd

iskolaudvar

Tanévnyitó
ünnepség

2021. szeptember 1.
szerda

osztálytermek

2021. szeptember
24. péntek

iskolaudvar,
tornatermek

nevelési igh.,
osztályfőnöki mkv.,
testnevelők

2021. október 6.
szerda

osztálytermek

nevelési igh., humán
mkv.

1956-os
megemlékezés

2021. október 22.
péntek

tornaterem

nevelési igh., humán
mkv.

Nyitott nap I.

2021. november 12.
péntek

iskolaépület,
tanműhely

szakmai és nevelési igh.,
gyakorlati oktv., oktatók

Iskolai házi
versenyek,
közismereti és
szakmai

2021. november 1525.

iskolaépület

szakmai és nevelési igh.,
gyakorlati oktv.,
szakmai
munkacsoportok

Nyitott nap II.

2021. november 22.
hétfő

iskolaépület,
tanműhely

szakmai és nevelési igh.,
gyakorlati oktv., oktatók

Mikulás nap

2021. december 6.
hétfő

osztálytermek

nevelési igh.

Nyitott nap III.

2022. december 10.
péntek

iskolaépület,
tanműhely

szakmai és nevelési igh.,
gyakorlati oktv., oktatók

Szalagavató

2021. december 17.
péntek

külső helyszín

Karácsonyi
osztályünnep

2021. december 21.
kedd

osztálytermek

Magyar Diáksport
Napja
Október 6-i
megemlékezés

Felelős
nevelési igh.,
osztályfőnöki mkv.,
oktatók
nevelési igh., humán
mkv.

nevelési igh.,
osztályfőnöki mkv.,
gyakorlati oktv., oktatók
nevelési igh.,
osztályfőnöki mkv.

2021-2022, II. félév
Esemény

Mikor

Hol

Felelős

Farsang

2022. február 18.
péntek

iskolaépület

szakmai és nevelési igh.,
osztályfőnöki mkv.

Nőnapi
megemlékezés

2022. március 8.
kedd

iskolaépület

nevelési igh.,
osztályfőnöki mkv.

Március 15-i
nemzeti ünnepmegemlékezés

2022. március 11.
péntek

tornaterem

nevelési igh., humán
mkv.

Iskolai házi
versenyek,
közismereti és
szakmai

2022. március 1625.

iskolaépület

szakmai és nevelési igh.,
gyakorlati oktv.,
szakmai
munkacsoportok

Szakmák éjszakája

szakmai és nevelési igh.,
gyakorlati oktv.,
szakmai
munkacsoportok
nevelési igh.,
osztályfőnöki mkv.,
gyakorlati oktv., oktatók

2022. április

külső helyszín

Ballagás

2022. április 29.
péntek 16 óra

iskolaudvar

Nemzeti
összetartozás napja

2022. június 3.
péntek

osztálytermek

nevelési igh., humán
mkv.

Pedagógus napi
megemlékezés

2022. június 3.
péntek

III. emeleti aula

nevelési igh., humán
mkv.

Tanévzáró
ünnepség

2022. június 15.
szerda

iskolaépület

nevelési igh., humán
mkv.

Dunaújváros, 2021. szeptember 1.

Kolics Gábor
igazgató

