
A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma időpont 

1.  Névadó ünnepély 2017. 10.12. 

2. Félévi értekezlet 2018.01.29. 

3. 
Tantestületi kirándulás, 

csapatépítés 
2018.04.04. 

4. Tanulmányi kirándulások 2018.05.31. 

5. DÖK NAP - Gyereknap 2018.05.25. 

6. Pályaorientációs nap 2017.11.09. 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2017.09.01.  

Utolsó nap: 2018.06.15.    

A szorgalmi időszak első féléve 2017. 09.1-jétől 2018.01.26-ig tart 

Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2018.02.02.-án 

tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

A szünetek időtartama 

Őszi szünet: 2017.10.30.-2017.11..05-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017.10.27. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap:11.6. hétfő  

Téli szünet: 2017.12.27 - 2018.01.2-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017.12.22. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap 2018.01.03. szerda 

Tavaszi szünet: 2018.03.29.-2018.04.03-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. 03.28. szerda 

A szünet utáni első tanítási nap: 2018.04.04. szerda 



Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 

időszakában: 

2017. 10. 23. hétfő Nemzeti ünnep az 1956-os Forradalom 

2017. 11. 01. szerda Mindenszentek napja 

2018.03.15. csütörtök Nemzeti ünnep  

2018. 05. 01. kedd Munka ünnepe 

2018.06. 21. hétfő Pünkösd 

További tanítás nélküli napok a 2017/18-as évi munkaszüneti napok körüli 

munkarendváltozásból fakadóan:  

(9/20107. (V.19.) NGM rendelet – 2018. évi munkaszüneti napok 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2018.03. 10.  szombat munkanap 

2018. 03. 16. péntek pihenőnap 

2018. 04. 21. szombat munkanap 

2018. 04. 30. hétfő pihenőnap 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontja: 

sz. esemény / téma időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
2017.okt. 6. 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 
2017.okt.20. 

3. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 
2018. márc.14. 

4. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
2018. jún.4. 

 

Iskolarádión keresztül megemlítés szintjén A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

emléknapja (február 25.) A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) 



Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma időpont 

1. gólya-nap 2017.08.31. 

2. 

  

magyar dráma napja 
2017.09.21. 

3. népmese napja 2017.09.29. 

4. zenei világnap 2017.10.03. 

5. Márton-nap 2017.11. 10. 

6. Mikulás 2016.12.6. 

7. 

Családi délután az Adventi 

várakozás jegyében: Kézműves 

foglalkozás a családokkal közösen. 

2016.12.15. 

8. Luca-nap 2017. 12. 13. 

9.. Karácsonyi műsor 2017.12.21. 

 A Magyar Kultúra Napja 2018.01.22. 

10. Farsang 2018.02 9. 

11. 

Természet ünnepeinek 

megünneplése: Víz világnapja; 

Föld- napja, Madarak, fák napja 

2018. 

03.22. 

04.20. 

05.11. 

12. Költészet napja 2018.04.11. 

13. Kék-csokor 2018.05.10. 

 

 

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése  

sz. esemény / téma időpont 



sz. esemény / téma időpont 

1. tanévnyitó 2017. 09. 1. 

2. ballagás 2018.06.15. 

3. tanévzáró 2018.06.20. 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma 

2017. 08.23. alakuló értekezlet 

2017.09.01. tanévnyitó ért. 

2017. 11.13. negyedéves értekezlet 

2018. 01.29.   félévzáró értekezlet 

2018. 06. 22. évzáró értekezlet 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai  

 

időpont esemény / téma 

2017.  

09.01. és 

09.04-05. 

évindító szülői értekezletek 

2017.  

11.20-21. 
közös fogadóóra 

2018. 

02.05-06. 
félévi szülői értekezlet 

2018. 

 04.09-10. 
közös fogadóóra 



 

 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja  

 

időpont esemény / téma 

2017.10.26. nyílt nap alsó 

2017.10.25. 
nyílt nap felső 

+ 1. évfolyam 

2017. 

februártól-

áprilisig 

iskolahívogató 

 

Tervezett mérések és vizsgák  

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskolában a települési/kerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek 

előtt a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket 

tartunk. 

A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

A házi/kerületi versenyek ütemezése a munkaközösségek munkatervében olvasható 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi 

ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje   

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi 

munkatervek (melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 



a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2017. szeptember harmadik hetéig 

 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

2017.10.27-ig. 

 

c) Országos nyelvi mérés a  6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2018.05. 16. 

 

d) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2018.05. 23. 

 

e) Tanév végi mérés matematika, olvasás-szövegértés 4. osztályban a szakmai 

munkaközösségek által kialakított mérőeszközökkel 

Határidő: 2018. május  

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

 

sz. esemény / téma időpont 

1. NETFIT 

2018. 

01.09-04.30. 

feltöltés: 

2018.06.01. 

 


