Itt a 2020/2021-es tanév rendje
- Iskolai szünetek és az érettségi időpontok A tanév hagyományosan szeptember 1-jén indul.
A normális, megszokott menetrend szerint tervezi a kormány a tanévet.
A tanév hagyományosan szeptember 1-jén indulhat. A koronavírus-járvány hazai alakulása
eddig kedvező, jelenleg nem indokolt a digitális oktatással helyettesíteni a hagyományos
oktatást. Ugyanakkor sok országban jelentősen nő a fertőzések száma és a hazai adatok is
óvatosságra intenek.
Továbbra is alapfontosságú, hogy beteg, a koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne
engedjenek a szülők közösségbe. Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések
betartásával elkerülhető az iskolákat érintő korlátozások bevezetése.

A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember
1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15.
A tanítási napok száma: 179. A nappali oktatás munkarendje szerint működő
szakgimnáziumban 177, gimnáziumban és szakiskolában 178.

Az első félév 2021. január 22-ig tart.
Iskolai szünetek a 2020/2021-es tanévben:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
a szünet utáni első tanítási nap.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
a szünet utáni első tanítási nap
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
a szünet utáni első tanítási nap

2020. október 22. (csütörtök),
2020. november 2. (hétfő).
2020. december 18. (péntek),
2021. január 4. (hétfő).
2021. március 31. (szerda),
2021. április 7. (szerda).

Az új tanévben tervezett témahetek
 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,
 Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,
 Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,
 Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020.
szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja)
A rendelet részletesen tartalmazza az idei október-novemberi és a jövő év május-júniusi írásbeli
érettségi vizsgák időpontját is.

A 2020-as őszi érettségi vizsgák
Az őszi írásbeli érettségi vizsgák október 16-án (pénteken) a nemzetiségi nyelv és
irodalmi írásbelikkel kezdődnek és október 30-án a fizika, ének-zene, művészettörténet
vizsgákkal zárulnak.
Az emelt szintű őszi szóbeli vizsgákat 2020. november 12-16 között, míg a középszintű
szóbeli érettségi vizsgákat 2020. november 23–27. között tartják.

A 2021. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
2021. május 3-án (hétfőn) 9.00 órakor a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségivel
kezdődik és 2021. május 25-én, 8.00 órakor kezdődő olasz írásbeli érettségivel zárul.

A tavaszi szóbeli érettségi vizsgák időpontja:
Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat: 2021. június 3–10-ig, míg a
középszintű szóbeli érettségi vizsgákat:

2021. június 14–25-ig tartják meg.
Forrás: MTI

