
A 2021/2022. tanév helyi rendje a 

Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában  

 
A járványhelyzet függvényében a változtatás jogát fenntartjuk! 

 

Augusztus 

31. kedd Ünnepélyes tanévnyitó – 17h  

 

Szeptember 

01. szerda Első tanítási nap („A” hét, 4 tanítási óra – 3 ofi, a 4. szakóra, napközi) 

01. szerda Összevont, majd osztály szülői értekezlet az 1. osztályokban 17h 

02. csüt. Összevont, majd osztály szülői értekezlet az 5. osztályokban 17h 

06. hétfő Összevont, majd osztály szülői értekezlet a 2-4. osztályok számára 17h 

07. kedd Összevont, majd osztály szülői értekezlet a 6-8. osztályok számára 17h 

13. hétfő Iskolaszék, Intézményi Tanács ülése 16h 

13. hétfő SzMK vezetőségi ülése 17h 

17. péntek Mazsola-avató az új ötödikesek számára  

18. szom. Bolyai Matematika Csapatv. nev. határi. 18 óra (1200Ft) 

24. péntek Magyar Diáksport Napja – osztálykirándulás 

20.-okt. 11. Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata – digitális mérés, 8.o. 

(OH szervezésében) 

Október 

01.     péntek Bolyai Anyanyelvi Csapatv. nev. határi., 18 óra (1200 Ft) 

05-08.   Papírgyűjtés 

06.     szerda Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról (6.o.) 

11. hétfő Továbbtanulási tájékoztató a 8. osztályosok szülei számára, 17 óra 

11-15.  Első osztályosok első (beilleszkedési) szöveges értékelése 

15. péntek Poéta22 pályázat ünnepélyes eredményhirdetés – Magdolna Udvar 14.00 

15. péntek Bolyai Matematika Csapatverseny 14,30 óra 

   Minden csapat a saját iskolájában írja. 

15. péntek 1. osztályosok felmérése, DIFER  

20. szerda Bolyai Term.tud. Csapatv. nev. határi., 18 óra (1200 Ft) 

21. csüt. Megemlékezés az október 23-i forradalom és szabadságharcról (8.o.) 

22. péntek Halloween-party (tökfaragás és játék 15-19 óráig DISCO) 

22. péntek Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

25-29.   Őszi szünet 

November 

01. hétfő Munkaszüneti nap 

02. kedd A szünet utáni első tanítási nap („B” hét) 

04. csüt. Iskolai emléktábla megkoszorúzása, 11 óra (4.o.) 

12. péntek Bolyai Anyanyelvi Csverseny. területi fordulója iskolánkban 14,30 óra 

 Minden csapat a saját iskolájában írja. 

15-19.  Negyedéves értékelés 

22. hétfő Egyéni szaktanári fogadóórák (felsőben és alsóban tanító szaktanárok) online 

22-26.   VIZSGA - 8.oszt. matematika írásbeli 

22-26.  Családi fogadóórák az 1. és 5. évfolyamon 

25. csüt. Országos „Angol drámafesztivál”  

December  

03. péntek A 8. osztályos tanulók jelentkezési hi. a központi írásbeli vizsgára 

06.  hétfő Mikulás ajándékozás alsóban és felsőben 



10. péntek Arany János Tehetséggondozó Program – jel. hi. 

11. szom. Luca-napi vásár – munkanap dec. 24. helyett 

16. csüt. Alsós karácsonyi ünnepség főpróbája  

17. péntek Központi, majd osztálykarácsonyok  

20. hétfő Tan.nélk.mn. - Pályaorientációs nap (online) 

21. kedd Tan.nélk.mn. – téli szünet meghosszabbítása 

22 - jan.2.  Téli szünet 

Január 

03. hétfő A téli szünet utáni első tanítási nap („A” hét) 

05. szerda „Kopogtató” foglalkozás leendő 1. osztályosoknak (előzetes jelentkezés)  

06.    csüt. „Kopogtató” foglalkozás leendő 1. osztályosoknak (előzetes jelentkezés)  

17. hétfő Szülői értekezlet az alsó tagozaton  

19. szerda Alsós osztályozó ért. 

20. csüt. Felsős osztályozó ért. 

21. péntek Az első félév utolsó napja 

22. szom. Központi írásbeli felvételi a 8.o. számára (10h)  

24. hétfő Szülői értekezlet a felső tagozaton 

28. péntek A félévi értesítők kiadásának határideje 

31. hétfő Félévi értékelő értekezlet – rövidített órák, öv. napközi 

Február 

01-15.  Középiskolai adatlapok kitöltése  

04. péntek Bolyai Term.tud. Csverseny. területi fordulója iskolánkban 14.30 óra 

   Minden csapat a saját iskolájában írja. 

07. hétfő Iskolaszék, Intézményi Tanács ülése („A” hét) 

07. hétfő SzMK –csúcs  

09. szerda Diákközgyűlés  

11. péntek FARSANG alsós  

16-17. sz-cs VIZSGA-8.o. magyar szóbeli 

18. péntek Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása 

22. kedd Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szülei számára 

22-03.11. Szóbeli felvételik – 8.o. 

23. szerda FARSANG felsős  

24-25. cs-p Síszünet – 2 tanítás n. mn. 

Március   

11. péntek 1145 Koszorúzás (DÖK)  

11. péntek Ünnepi megemlékezés- 1848. márc.15. (5.o.) 

14. hétfő Pihenőnap 

15. kedd Ünnepnap 

21-22 h-k A tanulói adatlapok módosítási lehetősége 8.o.  

23. szerda Módosított adatlapok megküldése a Hivatalnak 

26. szom. munkanap március 14. helyett 

Április   

11. hétfő A magyar költészet napja (alsó, humán) 

13-19.  Tavaszi szünet 

12. kedd A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

13. szerda Tan.nélk.mn. – tavaszi szünet meghosszabbítása 

20. szerda A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

21-22. cs-p Elsős beiratkozás  

23. szom. Alapítványi bál 

25. hétfő Egyéni tanítói és szaktanári fogadóórák  

25-26. h-k VIZSGA - 4.o. angol írásbeli 

25-29.  FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT- kísérleti nap, Föld napja!  



25-29.   Jelzés a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók szüleinek 

29. péntek Természettudományos vizsgadolgozatok leadási hi. 8.évf.  

Május 

04-17.  Országos kompetenciamérés és célnyelvi + term.tud. mérés a 8. évfolyamon 

18-31.  Országos kompetenciamérés és célnyelvi + term.tud. mérés a 6. évfolyamon 

05. csüt. Budapesti ANGOL nyelvi verseny két tanítási ny. iskoláknak (6.évf.)  

03-06.   Iskolai papírgyűjtés 

09-10. h-k 4.o. angol szóbeli vizsgája 

09. hétfő Alsós szülői értekezlet 

16. hétfő Felsős szülői értekezlet 

16-20.  Hetedik évfolyam történelem írásbeli vizsga 

16-17. h-k 8. o. angol szóbeli VIZSGA 

18-19. sz-cs 6.o. angol szóbeli VIZSGA 

23. hétfő Geiszler alapítvány összejövetele 

24. kedd Spelling be – angol verseny 

27. péntek DÖK-nap – gyermeknap – Tanítás nélküli mn. 

Június  

01-04.  Határtalanul kirándulás 7. évfolyam  

03. péntek A Nemzeti Összetartozás Napja - megemlékezés  

08. szerda Felsős osztályozó értekezlet 

09. csüt. Alsós osztályozó értekezlet 

09. csüt. Ballagási próba 

10. péntek Osztálykirándulás 

13. hétfő Ballagási főpróba 

15.  szerda Ballagás, Tanévi értékelés 9 órakor (bizonyítványosztás nincs) 

20. hétfő Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek 

21. kedd Tanévzáró bizonyítványosztás 9 órakor  

27. hétfő Év végi értékelő értekezlet  

27. hétfő Intézményi Tanács, Iskolaszéki ülés 

 

 

Egyéb programok: 

- Minden pedagógus egyéni megbeszélés szerint fogadóórát tart – bejelentkezés telefonon 

a titkárságon- 

 

181 tanítási nap 

 

6 tanítás nélküli munkanap felhasználása: 

1 nap pályaorientációs nap: december 20. 

1 nap téli szünet hosszabbítás: december 21. 

2 nap síszünet: február 24-25.  

1 nap tavaszi szünet hosszabbítás: április 13. 

1 nap DÖK-nap: május 27. – gyermeknapi program 

 

Szombati munkanapok, tanítási napok állami munkanap átcsoportosítás miatt:  

 

2021. december 11. (dec. 24. helyett) 

2022. március 26. (márc. 14. helyett) 

 

 

 


