2017-2018-as tanév rendje

Esemény

Időpont

Első tanítási nap

2017. szeptember 1. (péntek)

Őszi szünet

2017. október 30-tól 2017. november 3-ig
tart.
- 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
tart.
- A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.
december 22. (péntek),
- A szünet utáni első tanítási nap 2018.
január 3. (szerda).

Az első félév vége
A szülők értesítése a tanulók első félévben
elért eredményéről
Tavaszi szünet

2018. január 26. (péntek)
2018. február 2. (péntek)
2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart.
- A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018.
március 28. (szerda),
- A szünet utáni első tanítási nap 2018.
április 4. (szerda).

A két évfolyamos részszakképesítésekre
való felkészítést folytató szakiskolákban a
befejező szakképzési évfolyamán az utolsó

2018. június 1. (péntek)

tanítási nap
Utolsó tanítási nap

2018. június 15. (péntek)

Tanítási napok száma:
 Általános iskola: 180 nap.
 Szakiskola: 179 nap.
A vizsgák rendje
A szakiskolában, megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek
időpontja 2018. június 14. (csütörtök) a további vizsgatevékenységeket 2018. június 29-ig
kell megszervezni.
A témahetek megszervezése
A pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,
A digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,
A fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.
Tanítás nélküli munkanapok
Időpont
2017. november 17.

Felelős

Program
Hagyományos Teleki nap

intézményegység
vezetők, pedagógusok

2017. október 27.

Nevelőtestületi továbbképzés

2018. április 21.

DÖK nap – a Föld napja – tematikus nap

2018. május (kiírás

intézményvezető
DÖK munkáját segítő
pedagógus

Megyei Mezei Futóverseny

testnevelő tanárok

2018. május 25.

Nevelőtestületi továbbképzés

intézményvezető

2018. június 12.

Pályaorientációs nap

intézményegység

szerint)

vezetők, pedagógusok
Szakiskola + 1 nap
2018. április

Szakmai tapasztalatcsere látogatás

intézményegység
vezető

Munkaszüneti napok:
2017. október 23. (hétfő) - Nemzeti ünnep
2017. november 1. (szerda) Mindenszentek
2017. december 25 – 26. (hétfő, kedd) – Karácsony
2018. január 1. (hétfő) – Újév
2018. március 15. (csütörtök) – Nemzeti Ünnep
2018. március 30. (péntek) – Nagypéntek
2018. április 2. (hétfő) –Húsvét
2018. május 1. (kedd) – A munka ünnepe
2018. május 21. (hétfő) – Pünkösd
Munkanap áthelyezések
2018. március 10. (szombat) – 2018. március 16. (péntek) ledolgozása
2018. április 21. (szombat) – 2018. április 30. (hétfő) ledolgozása

