
A  2018/2019-ES  TANÉV  PROGRAMTERVEZETE 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 13/2018. (VI.14.) EMMI RENDELETE A 

2018/2019. TANÉV RENDJÉRŐL alapján 

A nevelőtestület véleményezte 2018.08.31-én a nyitó értekezleten 

 

A 2018/2019-es tanévben a szorgalmi idő: 

 

2018.szeptember 3-tól (hétfő) - 2019. június 14-ig (péntek) tart. 

(a középiskola utolsó évfolyamán az utolsó tanítási nap 2019.május 2. (csütörtök) 

 

A tanítási napok száma: az általános iskolában 181 nap 

                                          a gimnáziumban 180 nap 

 

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről (9/2017. (V.19.) NGM rendelet 

2018. október 13. (szombat) munkanap 

          október 22. (hétfő) pihenőnap 

2018. november 10. (szombat) munkanap 

          november 2. (péntek) pihenőnap 

2018. december 1. (szombat) munkanap 

          december 24. (hétfő) pihenőnap 

2018. december 15. (szombat) munkanap 

          december 31. (hétfő) pihenőnap 

2019-ben, ebben a tanévben nem lesz munkanap áthelyezés. 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést- az Nkt. 30. § 

(1) bekezdése értelmében- a nevelési- oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

  

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok: 

 

A hat, illetve hét tanítás nélküli munkanapról. 

 

A tanítási évben -a tanítási napokon felül- a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában és az alapfokú művészeti iskolában 6, a 

gimnáziumban 7 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 1 tanítás 

nélküli munkanap programjáról -a nevelőtestület véleményének kikérésével- az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs 

célra használható fel. 

Javaslatok: 

1.nap: 2019. május 6. (hétfő) 

2.nap: 2019. május 7. (kedd) DÖK kirándulás 

3. nap: 2019. május 8. (szerda) 

4. nap: 2018. december 1. (szombat) 

5. nap: 2018. december 15. (szombat)  

6. nap: 2018. november 10. (szombat) pályaorientációs nap 

7. nap: 2019. május 31. (péntek) gimnáziumi nap 

 

Tanévnyitó ünnepség 2018. szeptember 2. (vasárnap) 18 óra, felelőse: felsős humán mk. 

 

 

 

 

 

 

 



SZÜNETEK: 

 

Az őszi szünet: 2018. október 29-től (hétfőtől) október 31-ig (szerdáig) tart 

       Utolsó tanítási nap: október 27.(péntek) 

       Első tanítási nap: november 5. (hétfő) 

A téli szünet: 2018. december 27-től – 2019. január 2-ig 

       Utolsó tanítási nap: december 21. (péntek) 

       Első tanítási nap: 2019. január 3.(csütörtök) 

A tavaszi szünet: 2019. április 18-tól (csütörtöktől) április 23-ig (keddig) tart 
      Utolsó tanítási nap: április 17. (szerda) 

      Első tanítási nap: április 24. (szerda) 

Pünkösdhétfő: 2019. június 10. (hétfő) 

 

ISKOLAHÉT 

 

                       2018. november 19.- november 23. 

                        November 22-én (csütörtök) megemlékezés az Ady-szobornál. 

 

A DIÁKKÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2018. november 22. 

 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK: 

 

2018. szeptember 10-11.(hétfő-kedd) 

2019. február 4-5. (hétfő-kedd) 

2019. április 8-9. (hétfő-kedd)  

A szülői értekezletek előtt minden esetben SZM értekezletet is tartunk 16.30 órai 

kezdettel. 

 

FOGADÓÓRÁK: 

Az első fogadóóra ideje:   2018. november 26-27. (hétfő és kedd) 

A második fogadóóra ideje:   2019. április 8-9. (hétfő és kedd) 

Egyéni fogadóórákat továbbra is tartunk.(Időpontok a tanulók ellenőrzőjében.) 

 

A FÉLÉV ZÁRÁSA: 

    2019. január 25. (péntek) 

Az iskola 2019. február 1-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő 15 napon belül az iskolának nevelőtestületi 

értekezleten el kell végeznie a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának 

vizsgálatát. A nevelőtestület értekezletéről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni 

tájékoztatás céljából az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 

 

Félévi szakaszértekezletek: 2019.január 31 – február 1.(csütörtök-péntek) 

 

Értesítők kiosztása: 2019.január 31. (csütörtök) 

 

 

 

 

 

 

 



A vizsgák rendje: 

A középiskolai érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani. 

A 2019. évi május-júniusi (tavaszi) érettségi vizsgák: 

 

     Írásbeli vizsgák (közép és emelt szinten): május 6. (hétfő)- május 24. (péntek) 

     Szóbeli érettségi vizsgák (középszinten): június 17. (hétfő)- június 28. (péntek) 

    (emelt szinten): június 5. (szerda)- június 13. (csütörtök) 

A 2018. évi október-novemberi (őszi) érettségi vizsgák 

      Írásbeli vizsgák (közép és emelt szinten) október 15.(hétfő)- október 29.(hétfő) 

     Szóbeli érettségi vizsgák (középszinten): november 19.(hétfő)- november 23.(péntek)  

    (emelt szinten): november 8. (csütörtök)- november 12. (hétfő) 

 

Az alapfokú művészetoktatási vizsgákat a szorgalmi idő utolsó 3 hetében lehet megszervezni. 

 

Osztályozó, beszámoltató, különbözeti vizsga: 2019. január 21.(hétfő)- január 25. (péntek)  

                                                                           2019. május 27. (hétfő)- június 7. (péntek) 

      Javítóvizsga:                                                2019. augusztus utolsó hetében 

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA a nyolcadik osztályosoknak   

Időpontja:      2019. január 19. 10 óra (szombat)  

 A pótírásbeli időpontja:                  2019. január 24. 14 óra (csütörtök) 

 

ŐSZI TÚRA  
2018. szeptember 14. (péntek) 

Esőnap: 2018. szeptember 21. (péntek) 

 

GÓLYAAVATÓ: 

2018. október 13. (szombat) de. 

  

KARNEVÁL 

Alsó tagozat : 2019. február 9. (péntek)   

5-6. évfolyam: 2019. február 22. (péntek) 

7-8. évfolyam: 2019. március 1. (péntek) 

 

Az óvodásoknak szervezett nyílt nap: 2019. február 23. (szombat) 

 

ADY  BÁL 
2019. február 9. (szombat) 

 

SZALAGAVATÓ 

2018. november 23. (péntek) 

  

BALLAGÁS: 

Gimnázium: 2019. május 3. (péntek) 17 óra 

8. évfolyam: 2019. június 14. (péntek) 18 óra 

 

OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLETEK 

A félév és az év utolsó hete: 2019. január 21. (hétfő) – január 25. (péntek) és 

2019. június 11. (kedd) - 2019. június 14. (péntek) 

 

 

 

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS: 

2019. június 19. (szerda) 



 

SZÓBELI ÉRETTSÉGIK: 

2019. június 17-18-19. (hétfő-kedd-szerda) 

2019. június 20-21 (csütörtök-péntek) 

2019. június 24-25-26 (hétfő-kedd-szerda) 

 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés: 

 

11. § (1) Az  Nkt. 80.  § (1)  bekezdése alapján, az  R. 79.  § (6)  bekezdésében meghatározott 

méréseket, értékeléseket a  2018/2019. tanévben a  Hivatal szervezi meg 2019. május 29. 

napjára. A  mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az  érintett tanulók a  mérésben való 

részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés 

órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett 

nevelési-oktatási intézmények a  Hivatal részére 2018. november 23-ig küldik meg, a  Hivatal 

által meghatározott módon.  

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek 

vizsgálatához szükséges mérőeszközt az  adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell 

bocsátani azokban az  iskolákban, amelyekben a  matematika tantárgyat az adott nemzetiség 

nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén 

bonyolítják le.  

(3) A  Hivatal 2020. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket 

készít, majd megküldi az  intézményi szintű elemzéseket az  intézmények vezetőinek, az  

intézményi és a  fenntartói szintű elemzéseket a  fenntartóknak, továbbá azokat a  honlapján 

nyilvánosságra hozza. A  Hivatal az  országos elemzést megküldi az oktatásért felelős 

miniszternek.  

(4) Az R. 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában 

a Hivatal 2019. május 15-én szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon 

a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a  nyolcadik 

évfolyamon a  KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A  méréshez szükséges adatokat 

az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2018. november 23-ig, az elvégzett iskolai 

vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2019. június 12-ig küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által 

közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és 

évfolyamonként lebontva a  honlapján, annak hiányában a  helyben szokásos módon teszi 

közzé 2019. június 12-ig.  

(5) A  (4)  bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével 

az  iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében le kell folytatni a  Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A  

tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a  Hivatal készíti el, a  

mérést az  iskola pedagógusai 2019. május 22-én végzik el a  Hivatal által az  iskolákhoz 

eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az  iskola a  mérést saját döntése alapján 

kiegészítheti az  idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az  érintett tanulóknál. A  méréshez 

szükséges adatokat az  érintett nevelési-oktatási intézmények a  Hivatal részére 2018. 

november 23-ig, az  elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2019. június 

12-ig küldik meg, a  Hivatal által meghatározott módon. A  mérések eredményét az  érintett 

iskola a  Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az  eredményeket 

idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a  honlapján, annak hiányában a  helyben 

szokásos módon teszi közzé 2019. június 12-ig.  

(6) A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 

az  általános iskolák 2018. október  12-éig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, 

akiknél az  óvodai jelzések vagy a  tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján 

az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért 

a tanító indokoltnak látja az  azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a  



Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az  igazgatók 2018. október 26-ig a  

Hivatal által meghatározott módon jelentik a  Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. 

Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 

2018. november 30-ig kell elvégezniük.  

(7) A  2018/2019. tanévben az  Nkt. 80.  § (9)  bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a  tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. 

évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell 

megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 

31-ig töltik a NETFIT rendszerben 

 

A témahetek megszervezése 

10. § (1) A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást 

lehetővé tevő témaheteket 

a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között, 

b) Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között, 

c) Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között. 
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(2) A  nevelési-oktatási intézmény a  munkatervében meghatározott módon részt vehet a  

témahetekhez kapcsolódó 

programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, 

foglalkozásokat a témahét 

keretében megszervezheti. 

 

Ünnepi megemlékezések: 

Az iskola ünnepélyt tart: 

Az október 23-i (kedd) nemzeti ünnep alkalmából 2018. október 19-én (péntek) 

Felelős: a 9.a és a 9.b osztály osztályfőnöke 

A március 15-i (péntek) nemzeti ünnep alkalmából 2019. március 14-én (csütörtök) 

Felelősök: a 7. évfolyam osztályfőnökei 

 

Az iskola megemlékezést tart: 
 zenei világnap alkalmából október 1.(hétfő) 

felsős humán mk.  

 az aradi vértanúk emléknapja alkalmából okt.6.(szombat) helyett október 5-én 

(péntek) 

felsős humán mk. 

 a magyar kultúra napja alkalmából jan. 22. (kedd)  

felsős humán mk. 

 a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából febr. 25.(hétfő)  

gimn. humán mk. 

 a holocaust áldozatainak emléknapja ápr. 16. (kedd)  

felelős: gimnáziumi humán. mk.  

 a nemzeti összetartozás napján június 4-én (kedd)  

gimnáziumi humán mk. 

 karácsonyi ünnepség december 21. (péntek)  

9ny osztály 

 

 

 

 



 

MELLÉKLETEK 

 

Az 1.sz. melléklet: Az érettségi vizsgaidőszakokról, vizsganapokról,  

A 2. sz. melléklet: A középiskolai felvételi eljárásrendről, 

A 3.sz. melléklet:  A tanulmányi versenyekről rendelkezik 

 

 

A tanulmányi versenyekről 

 

8.§  

(1)  A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az      

oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium ( a továbbiakban minisztérium) 

hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és 

szakmailag támogat. 

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre  

      felkészíti a tanulókat. 

(3) Az iskola jegyzékében nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő     

felkészítését akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az    

iskola szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács 

véleményének kikérést követően a fenntartó egyetért.  

 

 


