A 2018-2019. tanév rendje
(kivonat a munkatervből)

A 2018/2019. tanév: 2018. szeptember 3. - 2019. augusztus 31.
A tanítási év
Első tanítási nap:

2018. szeptember 3. (hétfő)

Utolsó tanítási nap:

2018. június 14. (péntek)

A tanítási napok száma: 181
Tanítás nélküli munkanapok száma: 6
A tanítási első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat,
kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Tanítási szünetek a szorgalmi időben:


Őszi szünet: 2018. október 27-től november 4-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 26. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: november 5. (hétfő)



Téli szünet: 2018. december 22-től 2019. január 2-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: 2019. január 3. (csütörtök)



Tavaszi szünet: 2019. április18-tól április 23-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 17. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: április 24. (szerda)

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek – szükség esetén – gondoskodunk a tanulók
felügyeletéről.

Munkaszüneti napok, munkanap – áthelyezések
Munkaszüneti napok











2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend


január 1.
március 15.
nagypéntek
húsvét hétfő,
május 1.
pünkösd hétfő,
augusztus 20.
október 23.
november 1.
december 25-26.





október 13., szombat - munkanap
október 22., hétfő helyett
november 10., szombat- munkanap
november 2., péntek helyett
december 1., szombat - munkanap
december 24., hétfő helyett
december 15., szombat - munkanap
december 31., hétfő helyett

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása
A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli
munkanapként használhat 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.

Napok



Szakmai nap

3 nap



Diák-önkormányzati nap

1 nap



Pályaorientációs nap

1 nap



Témanap: Tehetségnap

1 nap

Időpont

Téma

Felelős

1.

2018. okt. 12.

Szakmai nap: Komplex Alapprogram képzés

intézményvezető

2.

2018. okt. 13.

Szakmai nap: DFHT- képzés

intézményvezető

3.

2018. nov. 15.

Pályaorientációs nap

4.

2019. március 22.

Diák-önkormányzati nap

5.

2019. április 24.

Szakmai nap: nevelőtestületi kirándulás

intézményvezető

6.

2019. június 13.

Témanap: Tehetségnap

intézményvezető

oszt.főnöki
mköz.vez.
DÖK segítő
pedagógus

Országos és iskolai mérés, értékelés
Időpont
2019. május 29.

Évfolyamok
6. és 8. évfolyamon

Terület
szövegértés és
matematikai
eszköztudás

Felelős
igazgatóhelyettes

Írásbeli idegen nyelvi
mérés: angol nyelvi
szövegértési
készségek

2019. május 15.

6. és 8. évfolyamon

2019. március

Nkt. 80.§ (1) bekezdés alapján a korábbi mérések eredményeinek
elemzése.

2019. június 15.

Az eredmények közzététele a honlapon

Iskolai mérés, értékelés
DIFER mérés 1. évfolyamon:


2018. október 12-ig felmérni



2018. október 26-ig az Oktatási Hivatalnak jelenteni a létszámot



2018. november 30-ig a vizsgálat elvégzése a kiválasztott tanulóknál



Felelős: 1. osztály tanítói

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:


2019. január 9. és április 26. között



NETFIT - rendszerbe az eredmények feltöltése: 2019. május 31-ig



Felelős: testnevelést tanítók

nyelvtanárok

