1 A tanév rendje
1.1 A nevelés-oktatás keretei
 A tanév rendje: 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről
 Etika/hit- és erkölcstan oktatás az 1-8. évfolyamokon
 Új kerettanterv szerinti oktatás az 1-8. évfolyamokon
 Mindennapos testnevelés (1-8. évfolyamokon)
 Kiemelt tagintézményi programok, tanítás nélküli munkanapok
 „Nulladik” órák tartása: 7-8. évfolyamon testnevelés minden székhely/
tagintézményben, továbbá angol nyelv és felzárkóztatás a Czina Sándor
Tagintézményben, osztályfőnöki órák a Rákóczitelepi Tagintézmény 7-8. évfolyamán.
1.2

Tanítás nélküli munkanapok
A tanév 180 tanítási napja mellett 6 tanítás nélküli munkanap áll rendelkezésünkre, amelyből
egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az
iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, további egy nap kizárólag pályaorientációs célú
tanítás nélküli munkanap (14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 5.
§).
Tagintézmény
Vörösmarty
Székhelyintézmény

Czina Sándor
Tagintézmény

Rákóczitelepi
Tagintézmény

1.3

Dátum
2017. szeptember 29.
2017. november 13.
2018. március 10.
2018. május 04.
2018. május 18.
2018. június 14.
2017. november 13.
2018. március 10.
2018. március 28.
2018. április 21.
2018. május 18.
2018. június 15.
2017. október 27.
2017. november 13.
2017. december 22.
2018. március 10.
2018. április 27.
2018. május 18.

Esemény
Vörösmarty-nap
Pályaorientációs nap
Nevelőtestületi értekezlet
Madarak és fák napja
Tagintézményi nevelési értekezlet
DÖK nap
Pályaorientációs nap
Nevelőtestületi értekezlet
Művészeti Szemle
Szülői Gála (40. évforduló)
Tagintézményi nevelési értekezlet
DÖK-nap
Hagyományőrző nap
Pályaorientációs nap
Karácsonyi játszóház
Nevelőtestületi értekezlet
Kék-bolygó napja
Családi sportnap – DÖK nap

Fontosabb események időrend szerint
 Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek.
 DIFER felmérés 2017. október 13-ig, jelentés (OH) október 27.
 Őszi szünet: 2017. október 30-tól november 3-ig (utolsó tanítási nap október 27.
péntek, első tanítási nap november 6. hétfő).
 2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés a köznevelési
információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, valamint a
2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények által nyújtott
adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai
támogatásáról.
 Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig (utolsó tanítási nap december 22.
péntek, első tanítási nap 2018. január 3. szerda).
 Az első félév vége: 2018. január 26. (február 02-ig értesítés az első félévi tanulmányi

eredményekről).
 A tagintézmények saját döntésük alapján bekapcsolódhatnak a projektoktatást
lehetővé tevő témahetek programjaiba:
o pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 05-09. között,
o digitális témahét 2018. április 09-13. között,
o fenntarthatósági témahét 2018. április 23-27. között.
 Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt: 2018. január 09. és 2018. április 27. között.
 Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 03-ig (utolsó tanítási nap március 28.
szerda, első tanítási nap április 04. szerda).
 OKM 2018. május 16.: írásbeli idegen nyelvi mérés angol/német.
 OKM 2018. május 23.: szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődése 6., 8.
évfolyam, OVMÁI: 4. évfolyam készség-és képességmérés.
 Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. péntek.
 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú, iskolai nyílt nap tervezett
időpontjai: Czina Sándor Tagintézmény: 2018. április 1-2. és 4. hete, Rákóczitelepi
Tagintézmény: 2017. 11. 22-23. illetve 2018. 03. 05-09. között, Vörösmarty
Székhelyintézmény: 2018. március 08.
1.4 Az énekkari próbák időpontjai:
Vörösmarty Székhelyintézmény kórusai:
 Kicsinyek Kórusa kedd és csütörtök 13:00 - 14:45
 Kodály Zoltán Gyermekkórus hétfő és csütörtök 13:15 - 14:45
1.5 Emléknapok, megemlékezések
A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját
őrző emléknapok, megemlékezések időpontjai:
 aradi vértanúk: október 6.
 október 23. nemzeti ünnep (műsor október 20.)
 a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja: február 25. (megemlékezés
október 23.)
 március 15. nemzeti ünnep (műsor március 14.)
 a holokauszt áldozatainak napja: április 16.
 Nemzeti Összetartozás Napja: június 4.
1.6 Továbbtanulás
 A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a
felvételi tájékoztatójukat: 2017. 10. 20.
 Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről: 2017.
10. 31.
 A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő
pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe: 2017. 12. 12.
 Az általános felvételi eljárás kezdete: 2018. 01. 20.
 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban, valamint
az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban: 2018. 01. 20.
 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák: 2018. 01. 25.
 Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a
tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési
lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.): 2018. 02. 19.
 A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében: 2018. 02. 22 - 03. 13.
 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában: 2018. 03. 21-22.
 A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló




értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak: 2018. 04. 27.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki: 2018. 05. 07 - 08. 31.
Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az
iskola igazgatója által meghatározott időben: 2018. 06. 21-23.

