
Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola     2022/23. tanév helyi rendje 

 

Szorgalmi idő első tanítási napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök)  

A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: 2023. június 15. (csütörtök) /183 nap/  

  

Őszi szünet: 2022. november 2 – november 4. (3 munkanap) 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek)  

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő)  

  

Téli szünet napjai: 2022. december 22 - 2023. január 2. (7 munkanap) 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda)  

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd)  

    

A szorgalmi idő első félévének vége: 2023. január 20. péntek  

Félévi értesítők kiosztásának időpontja: 2023. január 27-ig   

  

Tavaszi szünet napjai: 2023. április 6. és április 11. /2 munkanap/  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda)  

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda)  

  

Országos mérés, értékelés elrendelése   

Szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciák bemeneti és kimeneti mérése 

a 6. és 8. évfolyamon, idegen nyelvi bemeneti mérés a 6. és 8. évfolyamon, kimeneti mérés a 

6-8. évfolyamon. Kísérleti kimeneti és bemeneti mérés a 4-5. évfolyamon, amely a tanulók 

szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. 

Jogszabályban meghatározott időpontok: 

Bemeneti mérések:   

2022. szeptember 23. - adatok megküldése az Oktatási Hivatal részére 

2022. szeptember 26 – november 30. – bemeneti mérések elvégzése 

 2022. december 9. – lezáráshoz kapcsolódó adatok megküldése 

Kimeneti mérések:  

2022. november 30. - adatok megküldése az Oktatási Hivatal részére 

2023. március 6 – június 9. – kimeneti mérések elvégzése 

2023. június 15. – lezáráshoz kapcsolódó adatok megküldése 

  

DIFER méréshez kapcsolódó határidők:    

2022. október 14. a mérésben résztvevő tanulók kiválasztása  

2022. október 28. jelentés az Oktatási Hivatalnak  

2022. december 9-ig a mérés elvégzése  

  

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. évfolyamon: 

2022. szeptember 19 – október 10-ig mérés elvégzése 

2022. október 17. adatok megküldése az Oktatási Hivatal részére 

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat: 2023. január 9 – május 12.  
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Magántanulók vizsgája: 2023. január 3-6. és 2023. június 5-9.  

 

Munkaszüneti napok a tanév során:   

• 2022. november 1. (kedd) Mindenszentek 

• 2023. március 15. (szerda) Nemzeti ünnep  

• 2023. április 7. (péntek) Nagypéntek  

• 2023. április 10. (hétfő) Húsvét 

• 2023. május 1. (hétfő) Munka ünnepe  

• 2023. május 29. (hétfő) Pünkösd  

  

Munkanap áthelyezések:   

• 2022. október 31. hétfő pihenőnap, helyette: 2022. október 15 szombat munkanap 

 

Tanításmentes munkanapok:  

1. 2022. október 7. péntek   pályaorientációs nap (diákprogram) 

2. 2022. december 21. szerda  nevelési értekezlet (tantestületi) 

3. 2023. április 5. szerda   nevelési értekezlet 

4. 2023. június 14. szerda   DÖNK nap (diákprogram) 

 

Rendhagyó tanítási napok (Témanapok):   

• 2022. szeptember 1. (csütörtök) - első tanítási nap 

• 2022. szeptember 22-27. – Határtalanul program 

• 2022. december 20. (kedd) - hagyományőrző nap, adventi vásár és gála  

• 2023. április 24. (hétfő) - iskolakert indító nap  

• 2023. április 28. (péntek) - Föld hete - Szelektív nap  

• 2023. május 26. (péntek) - osztálykirándulás 5-8. évf. 

• 1-4. évfolyam június 1-2. honismereti, természetjáró nap, osztálykirándulások   

  

Témahetek, témanapok:  

• 2022. szeptember 30. A Magyar Diáksport Napja / Európai Diáksport Napja 

• 2022. szeptember 22-27. Határtalanul program  

• 2022. október 3-7. Gönczy-hét  

• 2023. március 6-10. Pénz7  

• 2023. március 27-31. Digitális témahét  

• 2023. április 24-28. Fenntarthatósági témahét – Föld Hete  

  

Iskolai ünnepek, megemlékezések:  

• Tanévnyitó ünnepség: 2022. augusztus 31. (szerda) 17.00 óra   

• Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2022. október 6. (csütörtök)  

• Megemlékezés október 23-ról: 2022. október 21. (péntek)  

• Adventi gálaműsor: 2022. december 20. (kedd)  

• A magyar kultúra napja: 2023. január 20. (péntek)  
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• Megemlékezés a kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatairól: 2023. február 24. 

(péntek)  

• Megemlékezés március 15-ről: 2023. március 14. (kedd)  

• Megemlékezés a holokauszt áldozatairól: 2023. április 17. (hétfő)  

• Megemlékezés június 4-ről (A nemzeti összetartozás napja): 2023. június 5. (hétfő)  

• Ballagás: 2023. június 16. (péntek) 17.00 óra  

• Tanévzáró ünnepség: 2023. június 21. (szerda) 17.00 óra  

  

Szülői értekezletek időpontjai:  

• szeptember 5-6.    5-8. évfolyam  

• szeptember 12-16.  1-4. évfolyam  

• november 14-18.    1-4. évfolyam   

• január 30-31  5-7. évfolyam  

• február 6-10.      1-4. évfolyam  

• február 13.  8. évfolyam 

• május 9.      5-8. évfolyam  

• május első hete  anyák napja, illetve szülői értekezlet  

• június 30.      leendő 1. osztály  

  

Fogadóórák időpontjai:  

Közös fogadóóra: 2022. november 14., 2023. május 9. a szülői értekezlethez kapcsoltan. 

Egyéni fogadóóra: minden héten délelőttönként beosztás szerint. 

 

Osztályozó konferenciák időpontjai:  

Félévi: 2023. január 23. (hétfő)  

Tanév végi: 2023. június 9. (péntek)  

 

Tanévnyitó értekezlet: 2022. augusztus 25.  

  

Félévi értekezlet: 2023. február 1. vagy 2. (szerda vagy csütörtök)  

 

Tanévzáró értekezlet: 2023. június 29.  

 

Tervezett munkaértekezletek: 

• november 21. 

• március 6. 

• május 8. 

 

Debrecen, 2022. szeptember 1. 

 

 

Hegymegi Péter 

intézményvezető 


