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A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és
utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.
A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója azzal egyetért és az
ahhoz szükséges feltételek biztosítottak - a tanulói részére pedagógiai program
végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat (nyári tábor) szervezhet, amelyeken a
részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott
kérelemben kezdeményezheti.
Az alapfokú művészeti iskolában a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és
utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg. Iskolánkban ez szeptember 6-a.
A tanítási év 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.
A művészeti iskolában az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől
a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.
Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolának a félévi
nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet
tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a
fenntartónak.
Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában és az alapfokú művészeti 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.
Felosztása:
-

Iskolaszépítési (vagy természetjáró) nap: szeptember 15. (szombat)
Szakmai nap: szeptember 28 (péntek)
Pályaorientációs nap: október 13. (szombati áthelyezett munkanap)
Farsang (DÖK nap): február 8. (péntek)
Tavaszi szakmai nap: április 17. (szerda)
Tanulmányi kirándulás, természetjárás: május 18. (szombat)

A két szombati napon tartott munkanap megszervezésével biztosítjuk az igazgatói szünet
feltételeit (február 28-március 1.). Ehhez kapcsolódóan február 25-március 2. között sítábort
szervez a MASZAT.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2018. november 5. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2019. január 3. (csütörtök).
2

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 16. (kedd), a szünet utáni első tanítási
nap 2019. április 24. (szerda).
A szünetekben és a tanítás nélküli munkanapokon, szükség esetén gondoskodunk a tanulók
felügyeletéről.
A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a tanév
tervezésénél figyelembe vettük.
Mérések

A tanítási évben legkésőbb az évvégi nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott
intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a
NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak
elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás
céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.
DIFER mérés az első évfolyamon:
- 2018. október 12. A résztvevők kijelölése
- 2018. november 30. A vizsgálat befejezése
Kompetencia mérés
- 2019. május 29-én szervezik meg a hatodik, nyolcadik évfolyamon
Angol célnyelvi mérés
hatodik és nyolcadik évfolyamon 2019. május 22-én
NETFIT mérés
- A diákok fizikai állapotát és edzettségét 2019. január 9. és április 26. között mérjük fel.

Jeles napok

Első tanítási nap
Utolsó tanítási nap
Tanítási napok száma
Aradi vértanúk emléknapja
Vermesy Napok
Október 23-i nemzeti ünnep
Tanulók tájékoztatása a felvételi
rendjéről, pályaorientációs nap
Fogadóest
8. évfolyam szülők pályaválasztási
tájékoztatója
Negyedéves értékelés
Adventi projekt
Első félév vége
Magyar Kultúra Napja
Osztályozó értekezlet
Értesítés a féléves bizonyítványról

Általános Iskola
09. 03. (hétfő)

Művészeti Iskola
09.06. (csütörtök)

06. 14. (péntek)
06.11. (kedd)
181 (36 hét)
10. 05. osztálykeretben (péntek)
Október 11 -14.
Október 19. 11 óra (péntek)
10.13
11.20. (alsó) és 19. (felső)
11.05. (hétfő)
11.13 (kedd)
12.15.
01.25 (péntek)

12.03-21 (bemutatók)
01.22

01. 23-24.
02. 01. (péntek)
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Félévzáró tantestületi értekezlet
Szülői értekezletek (alsó-felső)
Farsang
Kommunista diktatúrák áldozatainak.
emléknapja
Pénz7
Síszünet
Fenntarthatósági témahét
Nyílt nap
Március 15-i nemzeti ünnep
Negyedéves értékelés
Fogadóest (alsó)
Fogadóest (felső)
Etűd vizsgák
Holokauszt áldozatainak emléknapja
Művészetoktatás napja
Digitális témahét
Környezettudatosság témahét
Szülői értekezletek
Országos mérések a 6. és 8. évfolyamon
Záró vizsgák
Művészeti alapvizsga
Nemzeti összetartozás napja
Osztályozó értekezlet (év végi)
Ballagás
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
Tanévzáró tantestületi értekezlet

02. 07 (csütörtök)
02.04-02.13.
02.08
02.22. osztály keretben
02.25-03.01
02.28-03.01
03.18-03.22
03. 18-19.
03. 14. 11 óra
03.28.
04.09
04.10
03.18-22. 14 órától
április 16.
osztály keretben
04.16. 12 és 18 óra
04.08-12.
04. 23-27.
05.06-10.
05.22. és 05.29 (szerda)
05.27-06.07
06.11-12.
06. 04. osztályonként témanap keretében
06. 12-13. 14 óra
06. 14. 17 óra (péntek)
06. 19. 8 órától
06. 21. (péntek)

Maglód, 2018. szeptember 3.
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06.13. 17 óra

