Mikor kezdődik a 2019/2020-as tanév? Mikor lesz az őszi, a téli és a tavaszi
szünet? Mikor tartják az érettségiket és a középiskolai felvételi vizsgát?

Itt találjátok a 2019/2020-as tanév legfontosabb dátumait.


A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év
szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, és 2020. június 15-ig, hétfőig tart.



A diákoknak összesen száznyolcvan (a szakgimnáziumokban 178, a
gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakiskolákban 179) napig kell
iskolába járniuk – kivéve a végzősöknek, a középfokú iskolákban számukra az
utolsó tanítási nap 2020. április 30-án, csütörtökön lesz.



Az első félév 2020. január 24-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a
diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

Tanítási szünetek



Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap pedig november 4. (hétfő).



A téli szünet előtt utoljára 2019. december 20-án (pénteken) kell iskolába
menni, az első tanítási nap pedig 2020. január 6-a (hétfő) lesz.



A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet
utáni első iskolai nap pedig 2020. április 15. (szerda).

Témahetek



Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét: 2020. március 2-6.



Digitális témahét: 2020. március 23-27.



Fenntarthatósági témahét: 2020. április 20-24.

Mérések



Országos kompetenciamérés: 2020. május 27.



Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű iskolákban: 2020. május 13.



Idegen nyelvi mérés a hatodik és a nyolcadik évfolyamon: 2020. május 20.



A diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése: 2020. január 8. és
április 24. között.

Középiskolai felvételi



A középfokú iskoláknak 2019. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk
felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják
a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.



November 15-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a
listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi
felvételi vizsgára 2019. december 6-ig jelentkezhetnek a diákok.



A központi írásbeli felvételit 2020. január 18-án tartják az érintett középiskolák,
a pótló írásbeli vizsgát pedig január 23-án. A diákok február 6-ig megtudják az
eredményüket.



A középfokú iskolákba 2020. február 19-ig lehet jelentkezni.



A szóbeli meghallgatásokat február 24. és március 13. között szervezik meg
az érintett középiskolák. A diákok április 30-ig megtudják, hová kerültek be.

