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A 2020/2021-es tanév helyi rendje, a feladatok ütemezése a 

Ybl Miklós Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Technikumban 

 
 

Hónap Nap Program Megjegyzés 

Augusztus 

  

29. Tantestületi értekezlet (14 óra) Alakuló értekezlet, munkaterv elfogadása, órarend 

Javító és osztályozó vizsgák (10 óra) Beosztás külön 

Szeptember 

 

1. 8.00: Tanévnyitó és igazgatói és osztályfőnöki 

tájékoztató az iskolai életről a 13. évfolyamos tanulók 

részére.  

Első tanítási nap. 
Egyéb adminisztrációs feladatok (pl. igazolások kiadása). 

Október 

6. Pénzügyi-számviteli ügyintéző írásbeli vizsga kedd 

9. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző írásbeli 

vizsga 

péntek 

12. Pénzügyi-számviteli ügyintéző szóbeli vizsga hétfő 

19. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szóbeli 

vizsga 

hétfő 

13.-

16. 

Gyógymasszőr gyakorlati és szóbeli vizsgák  

22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe Tanítási szünet (péntek) 

23-tól  

Őszi szünet 

Mindenszentek 

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. 

(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap: 

november 2. (hétfő) 
 November 

1-ig 

1. 

6. Tanítási szünet: Tanári továbbképzés, önképzés 1. Tanítás nélküli munkanap 

December 

4. Tanítási szünet: Tanári továbbképzés, önképzés 2. Tanítás nélküli munkanap 

16. Iskolai karácsonyi ünnepség kezdés: du 13:00-tól 

17. Diáknap – Tanítási szünet 3. Tanítás nélküli munkanap 

19-től Téli szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap: dec. 18. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap: január 4. 

(hétfő) 

3-ig   

Január 

4. Téli szünet utáni első tanítási nap Hétfő 

22. A I. félév vége A félévi bizonyítvány dátuma: 2020. január 25. 

25. Félévi tantestületi értekezlet (Téma: Az I. félév 

értékelése, Hogyan tovább?) 
(Hétfő) Tervezett kezdési időpont: 15 óra. 

Február 19. Tanítási szünet: Tanári továbbképzés, önképzés 4. Tanítás nélküli munkanap 

 

 

Március 

5. Pályaorientációs nap 5. Tanítás nélküli munkanap (péntek) 

Programja a tanév során más napon is megvalósítható 

 15. Nemzeti Ünnep tanítási szünet (hétfő) 

 31. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap szerda 

 

Április 

 

1-től Tavaszi szünet Tanítási szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 03.31. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 04.07.(szerda). 6-ig 
 

7 
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

Felkészülés a komplex vizsgákra 
(A végzős osztályokra vonatkozik) 

szerda 

23 Tanítási szünet: Tanári továbbképzés, önképzés 6. Tanítás nélküli munkanap (péntek) 

30 Végzős évfolyamok utolsó tanítási napja péntek 

 

Május 

  
10. Kisgyermekgondozó-, nevelő OKJ-s szakmai 

vizsga (központi írásbeli vizsgatevékenység) 

(A vizsga kezdete: 10 óra) 

 

12 Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ-s szakmai 

vizsga 

(A vizsga kezdete: 10 óra) 
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20-21. Gyógymasszőr OKJ-s szakmai vizsga (gyakorlati, 

szóbeli) 
(A vizsga kezdete: 8 óra) 

24. Pünkösdhétfő Tanítási szünet 

25-

26. 

Írásbeli betekintés  Beosztás szerint 

27. Kisgyermekgondozó-, nevelő OKJ-s szakmai 

vizsga (gyakorlati, szóbeli) 

(A vizsga kezdete: 8 óra) 

28. Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ-s szakmai 

vizsga (gyakorlati, szóbeli) 

(A vizsga kezdete: 8 óra) 

Június 
15. Utolsó tanítási nap kedd 

18. Tanévzáró tantestületi értekezlet péntek, 14 óra. 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2020. augusztus 31. 

 

A tanév rendjéről szóló rendeletben (27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet) megadott, a szorgalmi időszakban pedagógiai célra felhasználható 8 tanítás 

nélküli munkanapból 6 nap felhasználása:  

1. nap: 2020. november 6.: Tanártovábbképzés, önképzés 
2. nap: 2020. december 4.: Tanártovábbképzés, önképzés  

3. nap: 2019. december 17.: Diáknap 

4. nap: 2021. február 19.: Tanártovábbképzés, önképzés 

5. nap: 2021 március 5.: Pályaorientációs nap 

6. nap: 2020. április 23.: Tanártovábbképzés, önképzés  
 

Székesfehérvár, 2020. augusztus 31. 

                                                                                                                                                                             Kalmár Ádám  

                                                                                 mb. igazgató 


