A 2017/2018-as tanév helyi rendje
Hónap
Szeptember

Nap

1.
4-8.
5.
15.
22.
22.
27.
29.
29.

Esemény

Tanévnyitó ünnepély
Első tanítási nap, osztályfőnöki órák
Tankönyvosztás (külön beosztás szerint)
Őszi érettségi és szakmai vizsgára jelentkezés határideje
Tankönyvek pótrendelésének határnapja
Munkaközösségi tervek leadása a helyettesek részére
Szülői értekezlet
Tantestületi értekezlet
Verébavató
Tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek
Az alapdokumentumok felülvizsgálata, módosítása
E-naplók, törzslapok felvezetése; tantermek dekorálása;
faliújságok elkészítése; az iskolai honlap aktualizálása

Október

1.
2.
6.
15.
13-27.

19.
20.

25.
27.
30.

Bemeneti mérés határnapja valamennyi beérkező 9.-es
szakközépiskolai tanulónál
Osztályok statisztikai adatainak leadási határideje
Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben
A 9.-es bemeneti mérőlapok kiértékelése
Iskolai statisztikai adatszolgáltatás határideje
Őszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak
Tájékoztató az általános iskolákban (beiskolázási
tevékenység)
Október 23-ai emlékműsor (aula)
Tagozatkódok megküldési a Felvételi Központnak
Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala az iskolai
felvételi eljárásról a honlapon
Tantestületi értekezlet
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Őszi szünet kezdete

November

1.
3.
6.
9-13.
15.
22.
24.

Mindenszentek
Őszi szünet
Őszi szünet utáni első tanítási nap
Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgaidőszak
Nyílt nap, állásbörze (pályaorientáció) – Tanítás nélküli
munkanap (1)
Tantestületi értekezlet
Szalagavató

30.

Alapítványi bál
Egyéni (tanulói teljesítményre épülő) fejlesztési tervek
elkészítése az érintett 9.-es tanulók részére

December

1.
20.
21.
22.
25-26.
27.

Bukási értesítők kiküldésének határnapja
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Karácsonyköszöntő
Tanítás nélküli munkanap (2)
Tanítás nélküli munkanap (3)
Karácsony – munkaszüneti nap
Téli szünet kezdete

Január

1.
2.
3.
5.
9.
26.

Újév – munkaszüneti nap
A téli szünet vége
A téli szünet utáni első tanítási nap
Utolsó tanítási nap a szakképző iskolákban keresztféléves
oktatásban
A tanulók fizikai állapotának és edzettsége vizsgálatának
kezdete
Első félév vége. Félévi osztályozó értekezlet

Február

2.
2.
7.
15.

23.
28.

Félévi értesítők kiosztásának határnapja
Szülői értekezlet
Félévi tantestületi értekezlet
Jelentkezési lapok beérkezése az általános iskoláktól
Érettségi és szakmai vizsgára történő jelentkezés határideje
Felsőoktatási felvételi jelentkezés határideje
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól
osztálykeretben
Tantestületi értekezlet
Szintvizsga

Március

1.
8.
10.
14.
14.
15.
16.
28.

A május–júniusi érettségi vizsgákra vonatkozó iskolai
összesítő jelentés megküldése a Kormányhivatalnak
Nőnap
Tanítás nélküli munkanap (4)
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
Megemlékezés az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharcról
Nemzeti ünnep
Áthelyezett pihenőnap
Szintvizsgák
A jelentkezők névsorát küldi a felvételi központ
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

28.
29.

Tanítás nélküli munkanap csak szakgimnáziumban (+1)
Bukási értesítés az utolsó évfolyamokon
Tavaszi szünet kezdete

Április

3.
4.
13.
13.
16.
21.
25.
27.
27.

Tavaszi szünet vége
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi
Központnak
DÖK nap – Tanítás nélküli munkanap (5)
Szakmák éjszakája
Megemlékezés a Holocaust áldozatairól osztálykeretben
Tanítás nélküli munkanap (6)
Tantestületi értekezlet
Felvételi eredmények kiküldése a 8.-os szülőknek
A tanulók fizikai állapotának és edzettsége vizsgálatának
vége

Május

1.
2.
3.

4.
23.
30.

A munka ünnepe
Szerenád, fogadás
Bolondballagás, traktoros felvonulás
Ballagási főpróba
Osztályozó konferencia a végzős évfolyamokon
Ballagás
Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamosok körében
Tantestületi értekezlet

Június

1.
1.
4.
7-14.
11-15.
15.
18-tól
18.
21-23.
26.
29.

Pedagógusnap
A NETFIT mérés eredménye feltöltésének határnapja
Nemzeti összetartozás napja
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Év végi osztályozó vizsgák
Utolsó tanítási nap, osztályozó konferencia
Középszintű érettségi szóbeli vizsgák
Nyári gyakorlat kezdete
Beiratkozás
Bizonyítványosztás
Tanévzáró értekezlet

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok




2018. május 14-15., május 17-18., május 23. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2018. május-június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. május-június

