A TANÉV RENDJE 2017-2018
2017. szeptember 1.(péntek)
A tanítási év első tanítási napja
2018. június 15. (péntek)
Az utolsó tanítási napja
2018. május 3.
A befejező évfolyamon az utolsó tanítási nap
180 nap
A tanítási napok száma általános iskolában
178 nap
A tanítási napok száma szakgimnáziumokban
179 nap
A tanítási napok száma gimnáziumokban
A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya,
ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem
tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag
2018/2019. tanítási évben történő feldolgozásáról.
2018. január 26-ig tart
A tanítási év első féléve
Az első félévben elért tanulmányi eredményekről az iskola
2018. február 2-ig
értesíti a tanulókat, szülőket
Tanítás nélküli munkanapok száma:
általános iskolában 6 nap
szakgimnáziumban 8 nap
gimnáziumban 7 nap
Egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra
használható fel.
Az őszi szünet

A téli szünet

A tavaszi 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).(9 nap)
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).(11 nap)
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).(6 nap)

Az iskola a szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával
– más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját
módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti
pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell
a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1)
bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
A szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődése mérésének napja
2018. május 23.
a hatodik, nyolcadik és tízedik évfolyamokon.
Írásbeli idegen nyelvi mérés időpontja az angol vagy német nyelvet első
2018. május 16.
idegen nyelvként tanulók körében a 6. és 8. évfolyamon

A 2016/2017. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos
mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a
felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók esetében kell megszervezniük.
A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények feltöltik a
NETFIT® rendszerbe. A feltöltés határideje:

2018. január 9. és
2018. április 27.
között

2018. június 1-jéig

Őszi írásbeli érettségi vizsgák időtartama
Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák időtartama
Őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák időtartama
Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák időtartama
Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák időtartama
Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák időtartama
Őszi OKJ-s szakmai írásbeli vizsgák időtartama
Februári OKJ-s szakmai írásbeli vizsgák időtartama
Tavaszi OKJ-s szakmai írásbeli vizsgák kezdete

2017.október 13-27.
2017. november 9-13
2017. november 20-24

2018. május 7-28.
2018. június 7–14.
2018. június 18-29.
2017. október 2-6
2018. február 5-9.

2018. május 14.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében (KIFIR) – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak
2017. október 20-ig
szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi
eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül
2017. december 8-ig
a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályos tanulóknak

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
Beiratkozás a középfokú iskolákba

2018.január 20. 10.00
óra
2018. 02. 22–03. 13.
2018. június 21-23.

Munkaszüneti napok:
október 23. (hétfő)
november 1 (szerda) iskolákban őszi szünet van
március 16. (péntek) helyette március 10. (szombat) munkanap, nálunk igazgatói szünet
április 30. (hétfő) helyette április 21. (szombat) munkanap, nálunk igazgatói szünet

A tanév fontosabb eseményei
Október 6-án,
pénteken

Október 20-ig

Október 20-án

Október 24-én
délelőtt

Megemlékezés az aradi vértanukról.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében (KIFIR) – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak
szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi
eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
Iskolánk alapításának 100. és újra egyházivá válásának 25. évfordulójának
ünnepe. Gálaműsor.
14.00-tól Szentmise a római katolikus templomban. A misét
celebrálja Palánki Ferenc a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye
püspöke
15.00-tól Gálaműsor a Művészetek Házában
15.30-tól Fogadás, vendéglátás az iskola ebédlőjében
Iskolai megemlékezés október 23-áról, Nemzeti ünnep.

Pályaválasztási nyílt napok az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak.
Minden reggel az első órában általános tájékoztató az iskola
tornatermében. Tartja Kerezsi Béla igazgató
November15-17-ig
(szerda, csütörtök,
Bemutató foglalkozások beosztás szerint a 2-5. órákban. (tervezet
péntek)
kiküldve az iskolákba)
A három nyílt napon délelőtt segítő tanulókra van szükség (a
munkaközösség-vezetők ajánlásával)

Pályaválasztási szülői értekezlet 17-én, pénteken 17.00 órától
SZLKK szakmai versenyek 7-8. osztályos tanulók részére
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A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
r Központi írásbeli felvételi vizsgák a 8. osztályosok részére.

20-án
10.00 óra
Január 22-én
hétfőn

Január
25-én
14.00 óra
Február
8-áig
Február 14-én
Február
19-éig
Február 23-án
pénteken
Március 5-6-7.
Március 14-ig
Március 14-én
szerdán
Március 21-22-én
Március
28-ig
Április 10-ig
Április 13-ig
Április 16-án
hétfőn
Április 20-ig
Április 27-ig
Május 4-én
pénteken
Május 7-én
HÉTFŐ
8.00 óra
Május 8-án
KEDD

A magyar kultúra napja.

Pótfelvételi a nyolcadikos tanulóknak
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
Hamvazószerda keresztény ünnep, a farsangi időszak utáni első nap, a
húsvét ünnepét megelőző 40 napos nagyböjt kezdete.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja február 25.
Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 2018.
március 5-6-7-én 13.00 órától szóbeli elbeszélgetés lesz, nem szóbeli
felvételi.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.
Iskolai megemlékezés Március 15-e, Nemzeti ünnep alkalmából.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek
listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal
által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Megemlékezés.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék)
A felvételt hirdető középiskola megküldi a felvételről vagy elutasításról
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
10.00 órától ballagás
Megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák: Magyar nyelv és irodalom (a 911. évfolyamnak tanítási szünet)
Matematika érettségi (a 9-11. évfolyamnak tanítási szünet)

8.00 óra
Május 9-én
SZERDA
8.00 óra
Május 10-én
CSÜTÖRTÖK
8.00 óra
Május 11-én
PÉNTEK
8.00 ÓRA
Május 15-én
KEDD
Május 15-én
KEDD
8.00-10.00
Május 16-án
SZERDA 8.00-tól
Május 16-án
8.00 óra
Május 17-én
CSÜTÖRTÖK
8.00 óra
Május 18-án
PÉNTEK
Május 23-án
Május 23-án
8.00
Június 4-én
Június 7-14-ig
Június 18-29-ig
Június 22-én,
csütörtökön
8.00-16.00

Történelem érettségi (a 9-11. évfolyamnak tanítási szünet)
Angol nyelvi érettségi (a középiskolában tanítás délután 12.00 órától)
Német nyelvi érettségi (tanítási nap)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző írásbeli és gyakorlati vizsga
8.00-9.30-ig Pénzügyi feladatok
9.45-11.15-ig Könyvvezetés és beszámolók.
11.30-130.00-i Elektronikus adóbevallás gy.
13.30-15.00-ig Számítógépes programcsomag használata
Biológia érettségi
Ágazati szakmai tantárgyak (közgazdasági, ügyviteli és informatikai
ismeretek) írásbeli érettségi vizsgája(a középiskolában tanítás délután 12.00
órától)
Írásbeli idegen nyelvi mérés időpontja az angol vagy német nyelvet első
idegen nyelvként tanulók körében a 6. és 8. évfolyamon
Informatika érettségi
10.00 órától: Postai üzleti ügyintéző írásbeli vizsga
8.00 Kémia érettségi
14.00 órától földrajz érettségi
Francia nyelvi érettségi
A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján, továbbá a
nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 79.§ (6)
bekezdésében foglaltak szerint meg kell vizsgálni a szövegértési és a
matematikai eszköztudás fejlődését a 6., a 8. és a 10. évfolyamon
valamennyi tanulóra kiterjedően.
A Nemzeti Összetartozás Napja
Iskolai megemlékezés és a városi megemlékezésen való részvétel
Emelt szintű szóbeli vizsgák
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
A nyolcadik osztályosok beiratkozása

