DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
(1144 Budapest, Ond vezér park 5., /fax: 383-8206, 220-0340 E-mail: titkar@mezosuli.hu)
2021/2022. TANÉVI MUNKARENDJE
Első tanítási nap:
Utolsó tanítási nap:

2021. szeptember 1. – szerda
2022. június 15. – szerda

Ballagás:
2022. június 15. – szerda (16.00 óra)
Bizonyítványosztás: 2022. június 21. – kedd -16.00 (felső évf.),
- 17.00 (alsó évf.)
Az első félév:
2022. január 21–ig (péntek) tart.
Félévi értesítő osztása: 2022. január 28. – péntek
Őszi szünet:
2021. október 23. – november 1.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. – péntek
A szünet utáni első tanítási nap:
2021. november 2. – kedd
Téli szünet:
2021. december 22. – 2022. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. – kedd
A szünet utáni első tanítási nap:
2022. január 3. – hétfő
Tavaszi szünet: 2022. április 14. – április 19.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. – szerda
A szünet utáni első tanítási nap:
2022. április 20. – szerda
Tanítás nélküli munkanapok:
 2021. október 8. – péntek (pályaorientációs nap)
 2021. december 10. – péntek (szakmai továbbképzés)
 2021. december 11. – szombat (szakmai továbbképzés)
 2022. június 13. – hétfő (szakmai nap)
 2022. június 14. – kedd (IDÖK nap)
 2022. február 17. szakmai nap
Nyílt napok:
2021. november 18. – csütörtök (felső évf.)
2022. március 24. – csütörtök (alsó évf.)

Jeles napok:
 Mikulás: 2021. december 6. – hétfő – avatás, adventi vásár
 Farsangi időpontok: 2022. február 4. (péntek)-1–4. évf., február 11.
(péntek)-felső évf.,
 Mező-nap: 2022. június 14. – kedd (IDÖK nap keretein belül)
 Osztálykirándulás: 2022. június 3. – péntek
Szülői értekezletek időpontjai:
2021. szeptember 2. (csütörtök)–1. évfolyam, szeptember 6. (hétfő)-24.évfolyam, szeptember 7. (kedd)- felső évfolyam, szeptember 8.
(szerda) – csak a 8.a!
2021.október 20. (szerda) 8-os szülői értekezlet (17.00 óra)
2022. január 31. (hétfő)-felső évf., február 1. (kedd)-1–2. évf., február 2.
(szerda)- 3–4. évf.
2022. május 16. (felső évf..), május 17. (1–2. évf.), május 18. (3–4. évf.)
Fogadóórák időpontjai:
2021. november 8. (hétfő)-alsó évf., november 9.(kedd)- felső évf.
2022. április 11. (hétfő)-felső évf., április 12. (kedd)-alsó évf.
Témanapok:
 2021. szeptember 24. –péntek (Magyar Diáksport Napja)
 2022. március 7-11. –Pénz7
 2022. április 4-8. – Digitális Témahét
 2022. április 25-29.- Fenntarthatósági Témahét
Országos mérések:
2021. szeptember 21. – október 12. kísérleti mérés, pályaválasztást
megalapozó kompetenciák vizsgálata
2022. január 11. - április 23. között NETFITT mérés
2022. május 4-17. - 8. évfolyam idegennyelvi mérés
2022. május 18.-31.- 6. évfolyam idegennyelvi mérés
2022. május 26. kompetenciamérés
Középfokú beiskolázás
2021. december 3. péntek – jelentkezés központi írásbelire
2022. január 22. szombat 10.00 - központi felvételi írásbeli
2022. január 27. csütörtök 14.00 - pótló központi felvételi írásbeli
2022. február 22 - március 11. - szóbeli felvételi vizsgák

