
2018/2019. tanév tervezett rendje 

181 tanítási nap 

6 tanítás nélküli munkanap 

- pályaorientációs nap 2018. október 26. 

- DÖK 2019. június 14. 

- félévi értekezlet, nevelési értekezlet 2019. február 01. 

- Nemzeti Összetartozás napja 2019. június 04. 

 

Augusztus 

16. tankönyvek szállítása 

22-24.  pótvizsgára felkészítés 8-10 óráig 

22. alakuló értekezlet 9 óra 

24. munkavédelmi oktatás 11 óra 

27. vezetői értekezlet 9 óra 

27-28. pótvizsga  8 óra 

30. tanévnyitó értekezlet 9 óra 

24-től tankönyvosztás  

 

Szeptember 

3. tanévnyitó ünnepség 8 óra, (felelős 2. osztály) 
1. tanítási nap 

4. SZMK (dózsa, központ) 

5. szülői értekezlet 1-8.  osztály tagintézmény 

6. szülői értekezlet (1-4.) központ 
 

10. Szülői értekezlet (5-8.) központ 

? Dózsa sportnap-egészségnap (Városi 
rendezvény) 

11. Diák parlamenti ülés (tagintézmény, központ) 

12. Szaktanácsadói látogatás (iskolai lemorzsolódás) 
14 óra 

14. Naplók kitöltésének, bizonyítványok, 
tanmenetek, munkaközösségi tervek, DÖK 
rendezvénytervek leadási határideje 

13. Papírgyűjtés (központ) 

21. Autómentes nap 

25. Tűz-és munkavédelmi szemle, tűzriadó (székhely, 
tagintézmény) 

27. KÁVA foglalkozás  

 

 

 



Október 

5. Aradi vértanúkra való emlékezés, 
ünneplés osztálykeretben 

11. Nyílt tanítási nap (felső) 

12. Első évfolyamosok mérése (alapkészségek 
mérése) Igazgatók október 26-ig jelentik a 
létszámot. Vizsgálatok elvégzése november 30-
ig. 

13. szombat munkanap 22 helyett 

19. október 23-ai megemlékezés, emlékfutás  
8. évfolyam (székhely)+városi 
7-8. évfolyam (tagintézmény) 

22. pihenőnap 

23. Városi megemlékezés (központ) munkaszüneti 
nap 

26. őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
pályaorientációs nap 

30. Őszi szünet első napja 

 

Őszi szünet:  2018. október 29-től - 2018. november 02-ig 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26. (péntek) 

Szünet utáni első tanítási nap: 2018. november 05. (hétfő) 

November 

05. Őszi szünet utáni első tanítási nap 

08. Pályaválasztási szülői értekezlet 

? Mesemondó verseny 

10. Munkanap szombat  2. helyett 

23. Nyelvi, kompetencia  méréshez szükséges adatok 
megküldése a Hivatal részére 

24. Jótékonysági bál (székhely) 

27. Szülői értekezlet 1-4. évfolyam (tagintézmény) 
Fogadó óra 5-8. évfolyam (tagintézmény) 

28. Szülői értekezlet alsó tagozat (székhely) 

29. Fogadó óra felső tagozat (székhely) 

 

December 

1. munkanap 24. helyett 

4. bukásértesítők kiküldése 

6., 7. Mikulás ünnepség (osztályszinten) 

15. munkanap szombat 31. helyett 

21. Karácsony (felelős a 3.,6. évfolyam) 

 

 



Téli szünet: 2018. december 24 - 2019. január 2. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. december 21.(péntek) 

Szünet utáni első tanítási nap: 2019. január 3. (csütörtök) 

 

Január 

3. Szünet utáni első tanítási nap 

9- április 26. NETFIT mérés  

24.  Félévi osztályozó központ 14:00 

25. Félévi osztályozó tagintézmény 14:00 

31. félévi bizonyítványok kiosztása 

 

Első félév vége 2019. január 25. Az iskolák 2019. február 01-ig értesítik a tanulókat a félévben elért 

eredményekről. 

 

Február 

1. félévi értekezlet, tanítás nélküli munkanap  

5. szülői értekezlet 1-8. tagintézmény 

6. szülői értekezlet 1-4. központ 

7. szülői értekezlet 5-8. központ 

9. 16. ? Jótékonysági bál (tagintézmény) 

15. Farsang (székhely) 

22. Farsang (tagintézmény) 

25-01. „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

 

Március 

14. Március 15-ei megemlékezés 
Felelősök: 5. évfolyam (székhely) 
                    5-6. évfolyam (tagintézmény) +városi 

15. munkaszüneti nap, városi műsor tagintézmény 

18-22. fenntarthatósági témahét 

 

Április 

8-12. digitális témahét 

9. Nyílt tanítási nap (alsó tagozat) 

10. Fogadó óra felső tagozat (székhely) 

11. Szülői értekezlet alsó tagozat (székhely) 

15. Szülői értekezlet 1-8. évfolyam (tagintézmény) 

 

 

 



Tavaszi szünet: 2019. április 18 - 2019. április 23. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda) 

Szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 24. (szerda) 

 

 

Május 

1.  munkaszüneti nap 

15. nyelvi mérés 6., 8. évfolyam 

? papírgyűjtés 

29. kompetencia mérés 6., 8. évfolyam 

31. NETFIT mérés eredményeinek feltöltése 

 

Június 

04. Nemzeti összetartozás napjára való 
megemlékezés felelős a 7. osztály , tanítás 
nélküli munkanap 

07. osztályozó értekezlet 14 órától (tagintézmény) 

08. ballagás székhely 

10. munkaszüneti nap, Pünkösd hétfő 

11.  osztályozó értekezlet 14 órától (székhely) 

12-13. kirándulások 

14. Utolsó tanítási nap,   DÖK nap 

15. Ballagás + tanévzáró (tagintézmény) 

21. Tanévzáró ünnepség (székhely) 17 óra 

28. Tanévzáró értekezlet 9 óra 

 

 

A nevelési értekezleten el kell végezni az intézményre vonatkozó kompetenciamérés, nyelvi mérés, 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT 

rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését. 

Felelősök: Kormányné Takács Orsolya 

                   Soósné Balázs Katalin 

      Párkányi László 


