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Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola 
TANÉV RENDJE  

2020/2021. 2. félév 

JANUÁR 

22. Az I. félév vége    

29. Félévi értesítő megküldése a szülőnek  osztályfőnökök 2021.01.29 

FEBRUÁR 

1.  Félévi értekezlet: A félévi pedagógiai munka 
elemzése, értékelése nevelőtestületi értekezleten 

int. vez. 2021. február 
1. 

2 –5 Osztály szülői értekezletek osztályfőnökök  

14-21. Farsang osztálykeretben DÖK segítő 2021. február 
21. 

15. A tankötelezettséget külföldön teljesítő tanulók 
adatainak jelentése a tankerületnek a február 1-jei 
állapot szerint (a járási hivatal kérésére)  

int. vez. 2021. február 
15. 

19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 
lapokat a középfokú iskolának, a tanulói adatlapok 
első példányát a Felvételi Központnak 

8. osztályfőnök 
iskolatitkár 

2021. február 
19. 

MÁRCIUS 

03.01 – 
03.14. 

Egyházi jogi személy a hit- és erkölcstan oktatás 
megszervezéséről tájékoztatást ad a tanulóknak és 
szülőknek. 

int. vez., 
egyház 

2021. március 
1. és 14. között  

03.01.-
05. 

PÉNZ 7, pénzügyi témahét pedagógusok  

12. Március 15- i ünnepély rendezvény- 
szervezők 

 

16. A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a felvételi 
jegyzéket 

középiskola 2021. március 
16. 

17. Nyílt nap, bemutató óra leendő szülőknek alsós mk.  

03.22- 
03.26 

Digitális témahét 
 

int. vez.  

23. A következő tanévi hit- és erkölcstan oktatás 
megszervezését vállaló egyházi jogi személyek 
közzététele az iskola honlapján 

int. vez., 
egyházi jogi 
személy  

2021. március 
16. és 31. 
között 

24. Nyílt nap, bemutató óra  leendő szülőknek alsós mk.  

31. 
 

Óvodás szülők tájékoztatása int. vez. 
leendő 1. 
osztályt tanító 

2021.03.31. 

31 Nevelési értekezlet, tanítási szünet int. vez. 2021. március 
31. (szerda) 

ÁPRILIS 

1-6. Tavaszi szünet   

7. A tavasz szünet utáni első tanítási nap int. vez. 2021. április 7.  

04.15 – 
04.16. 

Általános iskolai beiratkozás  int. vez. 
iskolatitkár 

2021. április 15 
és 16. között 

15. Magatartás, szorgalom értékelése nevelőtestületi 
értekezlet, fogadóórák 

int. vez.- 
elyettes 

 

16. Holokauszt emléknap, majd koszorúzás (ápr. 16.) DÖK vez. 2021. április 
16. 

04.19 – 
04.23. 

A projektoktatást lehetővé tevő témahétben való 
részt vétel- fenntarthatóság-környezettudatosság 

int. vez.h. 2021. április 
19-23. 
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Fülöp István  

intézményvezető 

témahete 

22. Föld világnapja földrajz 
szaktanár 

 

23 Az éltető víz” vetélkedő alsós projektnap mk. vez.  

30. A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 
általános iskoláknak. 

középiskola 2021. április 
30. 

MÁJUS 

9. Madarak és fák napja Biológia 
szakkör 

 

19. Idegen nyelvi mérés általános iskolákban (német 
nyelv; 6. és 8. évfolyam) 

német 
szaktanár 

2021. május 
19. 

19. Gazdag Gyula labdarúgó emléktorna testnevelők  

26. Országos kompetenciamérés koordinátor 2021. 05 27. 

28. Gyermeknap DÖK segítő  

29. 1. és 4. évfolyamosok év végi felmérései alsós mk. vez. 2021. 05 29. 

JÚNIUS 

4. Nemzeti összetartozás napja int. vez.  
felelősök  

 

11. Idegen nyelvi mérés közzététele a honlapon int. vez. h.  

11. Utolsó tanítási nap int. vez.  

14. Sportnap  testnevelők   

15. Tanulmányi kirándulás osztályfőnökök  

19. Tanévzáró ünnepély, ballagás int. vez.h.  


