A 2018/2019 tanév rendje
(13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet alapján)
A tanév indításával kapcsolatos feladatok
a) Alakuló értekezlet:

augusztus 27. (hétfő) 8.00 óra

b) Veni Sancte Tanévnyitó - Eger:

augusztus 29. (szerda)

c) Tanügyi nyilvántartások javítása:

augusztus 31-ig (péntek) folyamatosan

d) Javító vizsgák:

augusztus 30. (csütörtök) 8.00 óra

e) Tanévnyitó értekezlet:

augusztus 31. (péntek) 9 óra

f) Tanévnyitó ünnepély, szentmise:

augusztus 31. (péntek) 17.00 óra

g) Tankönyvosztás:

szeptember 3-tól folyamatosan

A szorgalmi idő:
2018. szeptember 3-án (hétfő) kezdődik és 2019. június 14-én (péntek) ér véget. (181
tanítási nap)
a) első tanítási nap:

2018. szeptember 3. (hétfő)

b) az I. félév vége:

2019. január 25. (péntek)

Az osztályfőnökök 2019. február 1-ig (hétfő) értesítik az elért eredményekről a
tanulókat illetve szüleiket.
c) a II. félév kezdete:

2019. január 28. (hétfő)

d) utolsó tanítási nap:

2019. június 14. (péntek)

Oktatási szünetek, munkaszüneti napok:
Őszi szünet:
2018. október 29-től november 4-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
A szünet utáni első tanítási nap:

2018. október 26. (péntek)
2018. november 5. (hétfő)

Téli szünet:
2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2018. december 21. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap:
2019. január 3. (csütörtök)
Tavaszi szünet:
2019. április 18-tól április 23-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap:
A szünet utáni első tanítási nap:

2019. április 17. (szerda)
2019. április 24. (szerda)

Munkaszüneti napok, ünnepnapok:






2018. október 23. (kedd)
2018. november 1. (csütörtök)
2019. március 15. (péntek)
2019. május 1. (szerda)
2019. június 10. (hétfő)

nemzeti ünnep
Mindenszentek
nemzeti ünnep
Munka ünnepe
Pünkösdhétfő

Munkanap áthelyezések:





2018. október 22. (hétfő)
2018. november 2. (péntek)
2018. december 24. (hétfő)
2018. december 31. (hétfő)

helyett
helyett
helyett
helyett

2018. október 13. (szombat)
2018. november 10. (szombat)
2018. december 1. (szombat)
2018. december 15. (szombat)

Tanítás nélküli munkanapok, igazgatói engedéllyel:
Pedagógiai célra 6 munkanap használható fel tanítás nélküli munkanapként, melyeket a
naplóban nem kell számozni. Ezek közül egy napról a DÖK dönthet:
1) 2018. november 10. (szombat)
igazgatói szünet
2) 2018. december 1. (szombat)
igazgatói szünet
3) 2018. december 15. (szombat)
igazgatói szünet
4) 2018. december 21. (péntek)
igazgatói szünet
5) 2019. április 17. (szerda)
igazgatói szünet
6) 2019. június 14. (péntek)
DÖK
Tantestületi értekezletek:
a) az I. félévet lezáró tantestületi értekezlet: 2019. február 4. (hétfő)
b) a II. félévet lezáró tantestületi értekezlet: 2019. június 28. (péntek)
c) Lelki nap: 2018. december
d) Lelki nap: 2019. április
Nevelési értekezletek:
o 2018. november 10. (szombat) 8 óra
o 2019. április 17. (szerda) 8 óra
Osztályozó konferenciák:
 első félév:
o alsó tagozat
o felső tagozat

2019. január 21. (hétfő) 16 óra
2019. január 22. (kedd) 16 óra

 második félév:
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o alsó tagozat
o felső tagozat

2019. június 11. (kedd) 16 óra
2019. június 12. (szerda) 16 óra

Bukási értesítők, intők, rovók, dicséretek kiadása:
o első félév:
 második félév:

2018. december 20-ig (csütörtök)
2019. május 17-ig (péntek)

Szülői értekezletek:
Őszi szülői értekezlet
Első osztályokban:

2018. szeptember 3. (hétfő)

2-8. osztályban:

2018. október 1. és 5. között

Tavaszi szülői értekezlet
1-8. osztályban:

2019. május 6. és 10. között

DIFER:
2018. október 12-ig, jelentés az OH felé 2018. október 26-ig, vizsgálat 2018. november
30-ig
NETFIT felmérés:
2019. január 9. és április 26 között 5-8. évfolyamon, feltöltés május 31-ig
Országos mérés:
2019. május 29. (szerda) (6. és 8. évfolyam) – számozott tanítási napnak minősül.
A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2018. november 23-ig.
Idegen nyelvi mérés:
2019. május 22. (szerda) (6. és 8. évfolyam) – számozott tanítási napnak minősül.
A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2018. november 23-ig.
Ünnepélyek, megemlékezések és rendezvények:
Egyházi ünnepek
- szeptember utolsó vasárnapja: Szentírás napja
- októberben: rózsafüzér
- november 1. Mindenszentek
- november 5. Szent Imre (ifjúság védőszentje)
- november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet
- december 6. Szent Miklós
- decemberi adventi készülődés
3

-

decemberben: lelki nap, betlehemezés, karácsonyi ünnepségek
január 6. Vízkereszt
február 3. Balázsolás
március 6. Hamvazószerda
március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
áprilisban Lelki nap
április 21. Húsvét
június 9. Pünkösd

Ballagás: 2019. június 14. (péntek) 17 óra
Tanévzáró ünnepély: 2019. június 21. (péntek) 17 óra
Osztálykeretben kell megünnepelni és faliújságokon megjeleníti:
 október 6.
Aradi vértanúkra emlékezés
 október 23.
Nemzeti ünnep
 február 25.
A kommunista diktatúra áldozatainak emléke
 március 15.
Nemzeti ünnep
 április 16.
Holokauszt áldozataira emlékezés
 június 4.
Nemzeti Összetartozás Napja
Beiratkozás a 2019/2020 tanévre:
2019. április
(A rendelet még nem jelent meg.)
Vegyes rendelkezések
- vezetőségi megbeszélés hetente
- tantestületi megbeszélés külön értesítés szerint, de havonta legalább egyszer
- versenyekre jelentkezés meghirdetés szerint; minden évben a kibővített
vezetőség javaslata alapján az igazgató dönt a különböző tanulmányi
versenyeken való részvételről
- évi diákközgyűlés: 2019. február 1. (péntek)
Tanítási óra a fentiekben meghatározott szüneteken illetve tanítás nélküli napokon
kívül semmilyen címen nem maradhat el.

Jászapáti, 2018. augusztus 9.

Kalmár Istvánné
igazgató
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