
Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola és Szakgimnázium 
 

MUNKATERV 
2017/2018 

 
Tanév ideje: a 2017/2018 tanévben a tanítási év első napja 2107. szeptember 1. (péntek) és 
utolsó napja 2018. június 15. (péntek). 
 
Tanítási napok száma: száznyolcvan nap, szakgimnáziumban 178 nap. 
 
Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek). 
Utolsó tanítási nap 2018. június 15. (péntek). 
 
Nemzeti ünnepek: október 23., március 15. 
Osztályközösségben történő megemlékezések: az aradi vértanúk napja (október 6.), a 
kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a 
Nemzeti Összetartozás Napja (június 4,). 

 
2017/2018 

 
szeptember 1 (péntek) Tanévnyitó,  első tanítási nap 
szeptember 2.(szombat) 1. családi nap, tanítási nap, szülői értekezlet 
szeptember 14. (csütörtök) DÖK ülés 
szeptember Iskolaszék 
szeptember 15 - 2018. június 15-ig Művészeti iskola 
október 6-7. (péntek 9:00-13:00) Pályaválasztási kiállítás Veszprém Aréna 
október 14. (szombat) 2. családi nap, tanítási nap 
október hónapban Védőnői vizsgálat 
október 20. (péntek) Megemlékezés október 23-ról 
október 23. (hétfő) Nemzeti ünnep 
október 28-tól november5-ig  Őszi szünet 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 
27. (péntek); első tanítási nap: november 6. 
(péntek) 

november 1. (szerda) Fizetett ünnep 
november Nyílt nap leendő első osztályosoknak, 

szakgimnazistáknak 
november 11. (szombat) 3. családi nap; tanítási nap, Szent Miklós 

nap az iskolában 
december 9. (szombat) 4. családi nap, tanítási nap, konzultációs nap 
december 11-15. (hétfő-péntek) ETO-s vizsgahét 
december 11-15. (hétfő-péntek) Művészeti vizsgák 
december 23-2018. január1. Téli szünet 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 
december 22. (péntek); első tanítási nap: 
2018. január 2. (kedd) 

2018. január 1. (hétfő) Fizetett ünnep 
január 8-12. Magántanulók vizsgahete 



január 9. (kedd)-április27.(péntek)  NETFIT mérés 
január 15-19. 9-10. évf. vizsgahete 
január 29. (hétfő) Pihenőnap, munkanap áthelyezése: január 2. 
január 30-31. (kedd-szerda) Pihenőnapok: CS1., CS2. 
február 1-2. (csütörtök-péntek) Pihenőnapok: CS3.,CS4. 
február 2. (péntek) I.féléves bizonyítványosztás 
február17. (szombat) 5. családi nap; tanítási nap, farsang az 

iskolában 
március 5-9. Pénzügyi témahét, E/1 
március 10. (szombat) Munkanap, Tihanyi Piac Placc-a Pü-i 

témahét zárása 
március 14. (szerda) Megemlékezés március 15-ről 
március 15. (csütörtök) Nemzeti ünnep, ünnepnap 
március 16. (péntek) Pihenőnap (március 10.) 
március 29-április 3-ig Tavaszi szünet 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 
március 29. (csütörtök); első tanítási nap: 
április 9. (hétfő) 

március 30-április2. Húsvét, ünnepnap 
április 5-6. (csütörtök-péntek) Pihenőnapok: CS5., CS6. 
április 9-április 13-ig Digitális témahét, Nappalis hét 
április 21. (szombat) Munkanap 
április 23-27-ig Fenntarhatósági témahét; E/2 
április 30. (hétfő) Pihenőnap (április 21.) 
május 1. (kedd) A munka ünnepe, munkaszüneti nap 
május 16. (szerda) Angol nyelvi kompetenciamérés 6.,8. 

osztályban 
május 21. (hétfő) Pünkösd, ünnepnap 
május 23. (szerda) Országos kompetenciamérés 6.,8.,10. 

osztályban 
május 26. (szombat) 6. családi nap; tanítási nap, konzultációs nap 
május 28-június 1-ig Magántanulói vizsgahét 
június 1. (péntek) NETFIT eredmények feltöltése 
június 4-8-ig (hétfő-péntek) ETO-s vizsgahét, 9-10. évf. vizsgahete 
június 4-8-ig (hétfő-péntek) Művészeti vizsgák 
június 23. 7. családi nap; munkanap, tanévzáró, 

ballagás 
június 29. (péntek) Pihenőnap: CS 7. 

 
 
Záradék – határozatszám: 2017. 08. 29. / 1 
Jelen munkatervet 2017. augusztus 29-én a nevelőtestület elfogadta: 
 
 
 
 
     
 


