Kedves Szülők!
Tájékoztatásul küldjük Önöknek a 2017/18. tanév rendjét.
1. Első tanítási nap: 2017. szeptember 1.
A 2017/2018-es tanév szeptember elsején, pénteken kezdődik.
A tanév 180 napos lesz.
Első évfolyamos diákok diagnosztikus készség és képességmérés: 2017. október 13-ig.
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása
felmérik azon első évfolyamos tanulók 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.
2017. október 27-ig az igazgatók a Hivatal által meghatározott módon jelentik a
Hivatalnak az érintett tanulók létszámát.
2017. december 1-ig kell elvégezni a meghatározott vizsgálatokat a kiválasztott
tanulókkal.
Őszi szünet: 2017. október 30-tól november 3-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2017. november 6. (hétfő).
Téli szünet: A 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).
A tanítási év első féléve 2018. január 19-ig tart.
Az iskolák 2018. január 26-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első
félévben elért tanulmányi eredményekről.

Fizikai állapot felmérést: 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezni.
A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a
NETFIT® rendszerbe.
Az első félév vége: 2017. január 20.
Tavaszi szünet: 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).
Nyelvi felmérés: 2018. május 16.
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.
Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli
tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál.
2017. november 24-ig, a méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási
intézmények a Hivatal részére elküldik.
2018. június 15-ig küldik meg az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait,
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 teszi közzé.
Országos kompetenciamérés: 2018. május 23.
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.
Utolsó tanítási nap: 2018. június 15.
Az általános iskolákban június 15-én, pénteken ér véget a tanítás.

Témahetek:
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete: 2018. március 5. és 2018. március 9.
Digitális témahét: 2018. április 9. és 2018. április 13.
Fenntarthatósági témahét: 2018. április 23. és 2018. április 27.
A tanítási napok száma: száznyolcvan.
Az intézmény tanítás nélküli munkanapjai:
1. 2017. november 15. Pályaorientációs nap
2. 2017.október 27.

Őszi nevelési értekezlet

3. 2018. február 6.

Félévi értekezlet

4. 2018. február 19.

Intézményfejlesztés/szakmai nap

5. 2018.április 16.

Tavaszi nevelési értekezlet

6. 2018. június 13.

DÖK nap

Az intézmény ledolgozott munkanapjai:
2017. szeptember 09. „Tégy az iskoládért nap!”

2017. december 22. (péntek) ledolgozása

2017. október 14. „Egészségnap”

2017. december 21. (csütörtök) ledolgozása

2017. december 9. „Luca-nap”

2018. március 28. (szerda) ledolgozása

2.Szülői értekezletek, fogadó órák időpontjai
•

A tanév során szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül is, mind pedagógus, mind
szülői kezdeményezésre (közösen egyeztetett időpontban) mód van egyénileg
beszélgetni a gyermek, tanulmányi előrehaladásáról és magatartásáról.

•

Amennyiben úgy dönt a tantestület (Sikeresség Programján vagy értekezleten), akkor
sor kerül a tanuló jelenlétében szülő – pedagógus – iskolapszichológus –
iskolavezetőség közös megbeszélésére.

•

Igazgatói tájékoztatók esetenként a szülői értekezletek előtt

•

Szülői értekezlet: szeptember, február, május

•

Fogadó órák: október, április

•

Egyénileg egyeztetett időpontban november, május
Üdvözlettel:
Gubáné Csánki Ágnes Intézményvezető

