A 2017/2018. tanév rendje a 14/2017.(VI.14.) EMMI rendelet alapján
A szorgalmi idő: 2017. szeptember 1. – 2018. június 15.
A tanítási napok száma: 180
Tanítás nélküli munkanapok: 6 nap
•
•
•
•

Diák-önkormányzati nap: 2017. május utolsó hete:
Árpád-napok: 2017. május utolsó hete:
Szakmai továbbképzés:
Pályaorientációs célra 2017. november utolsó hete:

1 nap
2 nap
2 nap
1 nap

Tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
Tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 3-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).
Az Nkt. 30.§ (1) bekezdése értelmében intézményünk alkalmazza a jogszabály által országosan egységesen
elrendelt munkanap-áthelyezést.
A tanítási év I. féléve 2018. január 26-ig tart, a tanulók szüleit 2018. február 2-ig értesítjük a tanulók
tanulmányi eredményéről. Az I. félév és a tanítási év utolsó napját követő 15 napon belül a nevelőtestület
értekezlet keretében elvégzi a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát.
Témahetek:
Intézményünk az alábbi témahetekkel összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat szervez:
pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,
fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.
8. osztályos tanulók beiskolázása:
A 8. osztályos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről: 2017. október 31-ig
Tanulók jelentkezése központi írásbeli felvételi vizsgára:
2017. december 08-ig
Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok
benyújtása:
2017. december 12.
Általános felvételi eljárás kezdete:
2018. január 20.
Központi írásbeli felvételi vizsgák:
2018. január 20. 10.00
Tanulói jelentkezési lapok továbbítása az érintett középiskolákba: 2018. február 19-ig
Tanulói adatlapok módosításának lehetősége:
2018. március 21-22.
Illetékes járási hivatal és a Klebelsberg Központ tájékoztatása,
amennyiben kezdeményezzük a tanuló felvételét a
Köznevelési Hídprogramba:
2018. június 18.
Országos kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon:
Mérés napja: 2018. május 23. (szerda), amely a mérésben résztvevő tanulók számára tanítási nap, számukra
csak művészeti vagy testnevelés óra szervezhető erre a napra.
A méréshez szükséges adatok megküldése az OH-nak: 2017. november 24-ig.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az 5-8. évfolyamon:
•
•

2018. január 9. és 2018. április 27. között
Az eredmények feltöltése a NETFIT rendszerben: 2018. június 1-ig.

Írásbeli idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon (angol, német):
•
•
•

Mérés napja: 2017. május 16., az írásbeli mérést nem egészítjük ki szóbeli tudásfelméréssel.
Adatszolgáltatás az OH-nak: 2017. november 24-ig
Az eredmények beküldése az OH-nak: 2018. június 15-ig.

DIFER mérés:
•
•
•

1. osztályosok felmérése: 2017. október 13-ig.
Jelentés az OH-nak: 2017. október 27-ig.
Vizsgálatok elvégzése: 2017. december 1-ig.

KIR intézménytörzs, az 2017. október OSAP jelentés és a lemorzsolódással kapcsolatos adatszolgáltatás
megfeleltetése:
Az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai ellenőrzés keretében 2017. november 2. és 2018. február 28.
között meg kell vizsgálni a köznevelési intézmények által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett
korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek
történő megfelelését.
Munkanap áthelyezések a 2017/2018. tanév szorgalmi időszakában:
-

2018. március 10. szombat munkanap, a március 16-i pénteki pihenőnapot kell bedolgozni,
2018. április 21. szombat munkanap, az április 30-i hétfői pihenőnapot kell bedolgozni.

A tanévre eső kiemelt munkaszüneti napok:
2017. november 1. (szerda) Mindenszentek (őszi szünet)
2017. december 24. (vasárnap) Szenteste (téli szünet)
2017. december 25. (hétfő) Karácsony (téli szünet)
2017. december 26. (kedd) Karácsony másnapja (téli szünet)
2018. január 1. (hétfő) Új Év első napja (téli szünet)
2018. március 15. (csütörtök) Nemzeti Ünnep
2018. április 1. (vasárnap) Húsvét (tavaszi szünet)
2018. április 2. (hétfő) Húsvét hétfő (tavaszi szünet)
2018. május 1. (kedd) Munka Ünnepe
2018. május 21. (hétfő) Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
Nevelőtestületi értekezletek időpontjai:
Tanévnyitó értekezlet:
Félévi értekezlet:
Nevelési értekezlet:
Tanévzáró értekezlet:

2017. augusztus 28.
2018. január 4. hete
2018. május 4. hete
2018. június 4. hete

KIEMELT RENDEZVÉNYEK
Tanévnyitó ünnepélyek:
1-8. évfolyam (székhelyen) és 1-4. évfolyam (Domaházán)
Időpont:
2017. szeptember 1. (péntek)
Felelős:
igazgatóhelyettes, telephely munkaközösség-vezetője
Október 23. – Iskolai ünnepély
Helyszín:
Civil Ház
Időpont:
2017. október 20. (péntek), 2. óra
Felelős:
Bartók Gábor
Mikulásváró ünnepség
Helyszín:
székhely tornaterme, telephely
Időpont:
2017. december 6. (szerda)
Felelős:
2. osztály tanítója
Karácsonyváró ünnepi műsor
Helyszín:
Civil Ház
Időpont:
2017. december 22., péntek (utolsó tanítási nap a téli szünet előtt)
Felelős:
az alsós és a magyar munkaközösség vezetője
Farsang (székhelyen)
Időpont:
2018. február 16. (péntek)
Felelős:
Asztalosné Bolyky Mariann
Farsang (Domaházán)
Időpont:
2018. február 16. (péntek)
Felelős:
a telephely munkaközösség-vezetője
Március 15. – Iskolai ünnepély
Helyszín:
Civil Ház
Időpont:
2018. március 14. (szerda)
Felelős:
Haraszin Gitta
Árpád-napok
Időpont:
Felelős:

2018. május 22-25. (kedd--péntek)
intézményvezetés

Tanévzáró ünnepség, a 8. osztályosok ballagása
Időpont:
2018. június 22. (péntek) 9.00 óra
Felelős:
7. osztály osztályfőnöke

MEGEMLÉKEZÉSEK, EGYÉB RENDEZVÉNYEK
Az Aradi Vértanúk Napja:
Időpont:
Felelős:

2017. október 6. (péntek), osztálykeretben a 2. órában
történelemtanár, osztályfőnökök

Megemlékezés a holocaust áldozatairól:
Időpont:
2018. április 13. (péntek)
Felelős:
történelemtanár, osztályfőnökök
Nemzeti összetartozás napja:
Időpont:
Felelős:

2018. június 1. (péntek)
magyar munkaközösség vezetője

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK IDŐPONTJAI
Szülői értekezletek:
2017. szeptember 12.
1-8. évfolyam
2018. február 1. hete (a félévi értekezlet után)
2018. május 2. hete

Pályaválasztási szülői értekezlet a 7-8. évfolyam számára:
2018. január 1. hete
Fogadóórák:
2017. november 1. hete
2018. január 2. hete
2018. április 2. hete

