
A 2017/2018. tanév helyi rendje 

A tanév, a tanítási év 

2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó 

tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott módon pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ 

fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének 

kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

Tantestületi szakmai nap – Gönc, Vizsoly    2017. szeptember 29. 

Pályaorientációs nap      2017. október 18. 

Nevelési értekezlet       2017. november 27. 

Nevelési értekezlet       2018. április 27. 

Áldozócsütörtök       2018. május 10. 

Diákpresbitériumi nap      2018. június 15. 

 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést 

intézményünkben is alkalmazzuk. 

A témahetek megszervezése 



- pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között, 

- digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között, 

- fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

Az intézményünk az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét 

keretében megszervezi. 

 

Országos mérés, értékelés  

Országos Kompetenciamérés    2018. május 23.   

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók (6. és 8. évfolyam) a 

mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a 

testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. 

Írásbeli idegen nyelvi mérés   2018. május 16. 

A mérést a hatodik és nyolcadik évfolyamon angol és német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében le kell folytatni. 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében az 5-8. évfolyamokon 

2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezni a vizsgálatot. 

DIFER 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 

2017. október 13-ig felmérjük azon első évfolyamos tanulóink körét, akiknél az óvodai 

jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését 

hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt 

elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását. A vizsgálatokat a kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-jéig kell elvégezni. 

 

 

 

 

Megemlékezések, ünnepélyek 



 2017. augusztus 27. (vasárnap) – 15:00 – Tanévnyitó ünnepély – Alsó tagozat 

2017. augusztus 28. (hétfő) – 17:00 – Tanévnyitó ünnepély – Felső tagozat 

2017. szeptember 17. (vasárnap) – 15:00 – Fogadalomtétel 

 2017. október 6. (péntek) – Aradi vértanúk emléknapja 

 2017. október 23. Nemzeti ünnep – Ünnepség: 2017 október 21.(péntek) 

 2018. március 15. – Nemzeti ünnep – Ünnepség: 2018. március 14. (szerda) 

 2018. június 4. – A nemzeti összetartozás napja 

 2018. június 16. (szombat) - Ballagás 

 2018. június 19-20. (kedd - szerda)- Tanévzáró ünnepélyek 

 

Egyéb megemlékezések, rendezvények 

2017. október 1. – Zenei Világnap (megemlékezés október 2-án) 

2017. október 21. –Földünkért Világnap 

2017. november 29. – Őszutó szavalóverseny 

2018. január 22. - A magyar kultúra napja 

2018. február 25. – A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

2018. március - Iskolahívogató 

2018. április 11. - A költészet napja 

2018. április 16. - A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 

2018. május 11. - Jótékonysági bál 

2018. május 25. – Challenge Day Nap - Kihívás Napja 

2018. június 9. – SULI-BULI 

2018. június 15. – DP nap 

 

 

 

Értekezletek  



2017. augusztus 28. 9:00 - Alakuló értekezlet 

 2017. augusztus 31. 9:00 - Tanévnyitó értekezlet 

2017. november 27. (hétfő) – Nevelési értekezlet 

2018. január 26. (péntek) – félévi osztályozó értekezlet 17:00 – alsó tagozat 

2018. január 29. (hétfő) – félévi osztályozó értekezlet 16:00 – felső tagozat 

2018. január 31. (szerda) 16:00 - Félévi tantestületi értekezlet 

2018. április 27. - Nevelési értekezlet 

2018. június 15. - DP közgyűlés 

2018. június14. (csütörtök) – év végi osztályozó értekezlet 

     13:00 – felső tagozat, 15:00 – alsó tagozat 

2018. június 21 . (csütörtök) - 8:00 - Tanévzáró értekezlet 

 

Pályaválasztás - Nyílt napok  

 2017. október vége – Pályaválasztási tanácsadás szülőknek 

 2018. január vége – Pályaválasztási tanácsadás szülőknek 

 2018. február vége - Nyílt nap a leendő elsősök szülei számára 

 2018. április - Nyílt nap az osztályokban 


