
NYÁRI TUDNIVALÓK 
 

 

A nyári szünet: 2021. 06. 16 – 2021. 08. 31. 

 

Irodai ügyeleti napok: 

 2021. 06. 30. (szerda), 9.00-13.00 

 2021. 07. 14. (szerda), 9.00-13.00 

 2021. 07. 28. (szerda), 9.00-13.00 

 2021. 08. 11. (szerda) 9.00-13.00 

 2021. 08. 25. (szerda) 9.00-13.00 

 

Az ügyeleti napokon történik csak ügyintézés (iskolalátogatási igazolás kiállítása, bizonyítvány 

kiadása, távozó és érkező tanulók ügyintézése, stb.). Bizonyítványt személyesen a tanuló vagy 

szülei/gondviselői vehetik át. 

 

A KRÉTA rendszerben minden tanuló a tanév végi bizonyítványát a szülő/gondviselő és/vagy 

a tanulói saját belépési kódjával tekintheti meg. 

 

Javítóvizsga időpontja: 2021. 08. 25. 9.00 

 

Tankönyvek átvétele a 2021/2022. tanév első tanítási napján (1-8. évfolyamon): 

 2021. 09. 01. (szerda) 

 

A XVI Kerületi Önkormányzat által támogatott ingyenes füzetcsomag átvétele a 

2021/2022. tanév első tanítási napján (1-4. évfolyamon) - 2021. 09. 01. (szerda) történik. 

Alsó tagozaton a tanítónők már elküldték a listát. 

 

Füzetcsomag listája a felső tagozatos tanulók részére: a honlapról letölthetők. Minden 

tanulónak/szülőnek egyénileg kell megvásárolnia. 

 

Kötelező olvasmány a 2021/2021. tanévre 

 

 Alsó tagozaton a tanítónők már elküldték a tanulók részére. 

 Felső tagozat részére 

5. osztály 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

6. osztály 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 

7. osztály 

Jókai Mór regényeiből / A nagyenyedi két fűzfa, A kőszívű ember fiai, Az 

aranyember 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

 



8. osztály 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

 

 

Étkezési díj fizetése: 

 

 Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél történik 

 Elérhetőségek 

 Cím: 1165 Budapest, Demeter u. 3.   

 E-mail: titkarsag@keruletgazda.hu   

 Telefon:  +36 1 403 2928   

 http://www.keruletgazda.hu/tartalom/kapcsolat 

 Új tanulók vagy új befizetők részére vagy családban történt változás esetén az alábbi 

nyomtatványok kitöltése és elküldése a Szolgáltató részére fontos 

 Étkezési adatlap – „Nyilatkozat az iskolai étkezésben való részvételről” 

 Nagycsaládos nyilatkozatot (kérik a szülőket, hogy minden gyermeket tüntessenek 

fel a lapon) – „NYILATKOZAT – Nagycsaládos nyilatkozatot” 

 Junioros diétás étkezést igénylő adatlap – csak az orvosilag igazolt esetben 

biztosítják a lehetőséget – „Diétás étkezést igénylő gyermekekről” 

 Az 50 %-os kedvezményhez: a tartós beteg igazolás, az SNI-s papír másolatára 

vagy a „Nagycsaládos nyilatkozatra” van szükség. 

 100 % támogatáshoz az Rendszeres Gyermek Védelmi határozat másolatára van 

szükség. 

  

Nyomtatványok a honlapról letölthetők 

 

Indián tábor 

 Táborvezető: Komár Zsolt  

 Helye: Szigetszentmárton (Ráckevei-Dunaág) 

 Időpontok: 

I. tábor: július 17-22.  

II. tábor: július 23-28.  

 

Angol nyelvi táborok 

 Táborvezető: Horváth Gabriella 

 Időpontok: 

 Szigetmonostor: 6-8. évfolyamos tanulóink részére, 2021. 06. 28 -07.02.  

 Iskolai épületében: új elsőévfolyamosok és a volt 1-2. évfolyamos tanulók részére 

2021. 08.09 - 08.13. 

 Agárd: 3-4-5. évfolyamos tanulók részére: 2021. 08. 15 - 08.19. 

 

 

 

  

http://www.keruletgazda.hu/tartalom/kapcsolat
https://lemhenyi16.hu/doc/nebulok/Étkezéshez_nyilatkozat.doc
https://lemhenyi16.hu/doc/nebulok/NCS_Nyilatkozat.doc
https://lemhenyi16.hu/doc/nebulok/Diétás_étkezést_igénylő_adatlap.pdf


 

2021/2022. tanév fontos időpontjai 

 
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2021. évi 105. száma: Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. 

(VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 

Szorgalmi idő: 
2021. 09. 01. 

 - 2022. 06. 15.  

Első tanítási nap: 2021. 09. 01. (szerda) 

Utolsó tanítási nap: 2022. 06. 15. (szerda) 

Első félév vége 

2022. január 21. (péntek) 

Az iskola 2022. január 28-ig (péntek) értesíti a kiskorú tanuló szüleit az 

első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

Szünetek: 

Őszi szünet: 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

2021. 10. 22. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap 

2021. 11. 02. (kedd) 

Téli szünet: 

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

2021. 12. 21. (kedd), 

A szünet utáni első tanítási nap 

2022. 01. 03. (hétfő) 

Tavaszi szünet: 

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

2022. 04. 13. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap 

2022. 04. 20. (szerda). 

Nyári szünet: 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

2022. 06. 15. (szerda) 

Beiskolázás: 

Első évfolyamra: 2022. 04. 21-22. (csütörtök-péntek) 

Középfokú iskola 

felvételi 

A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési 

Hídprogramba történő felvételi eljárás 

lebonyolításának ütemezése a rendelet 2. melléklet a 

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez 

 

 

Tanévnyitó: 2021. 09. 01. (szerda) 8.00 óra  

 Kérjük, hogy minden tanuló a bizonyítványát hozza magával. 

 Az új tanévben is csak egészséges tanuló vehet részt a napi oktatásban. 

 7.50-re minden nap a tanulóknak meg kell érkezniük az iskolába. 

 

Mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyári szünetben! 

 

 

Budapest, 2021. 06. 28. 

 

 

          Dienes Anna 

          intézményvezető 


