MUNKATERV
A tanév helyi rendje
2019/2020.
Tanév ideje: a 2019/2020 tanévben a tanítási év első napja 2109. szeptember 02. (hétfő) és
utolsó napja 2020. június 15. (hétfő).
Tanítási napok száma: általános iskolában 180 nap, szakgimnáziumban 178 nap.
Első tanítási nap: 2019. szeptember 02. (hétfő).
Utolsó tanítási nap 2020. június 15. (hétfő).
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,)
időpont

program

szeptember 2.

első tanítási nap

szeptember 11. 1400

nevelőtestületi értekezlet

szeptember 15 - június 15

Művészeti iskola

szeptember 23-27

NAPOK-os hét
diákönkormányzat értekezlet, ISZ értekezlet

00

szeptember 25. 14

Világ Legnagyobb Tanórája

szeptember 23-27

UNESCO

szeptember

a középiskola megküldi a 9-10. évf. tanulók
eredményét az ált. iskoláknak

augusztus-szeptember
(folyamatosan)

tanulók közösségi szolgálatának teljesítése

szeptember 30.

A népmese napja

október 01.

MÁK STAT

október

védőnői vizsgálat

október

szakmai és közismereti versenyekre jelentkezés
felmérése, kiírások keresése
nevelőtestületi értekezlet

október 02. 1400

Önértékelési dokumentumok elfogadása, éves
ütemterv – értekezlet.

október 4.

október 14-18.

megemlékezés az aradi vértanúkról
72 óra kompromisszum nélkül (közösségi
szolgálat)
NAPOK-os hét

október 15.

statisztikai adatszolgáltatás (OSA)

október 10-13.

1

október 17.

minősítő eljárás

október 22. 14

00

november 1.

nevelőtestületi értekezlet
szakok, tanulmányi területek meghatározása és
feltöltése, felvételi tájékoztató elkészítése és
nyilvánosságra hozása
megemlékezés az 1956-os forradalomról (október
23.)
fizetett ünnep
őszi szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap: okt.
25. péntek, szünet utáni első tanítási nap:
november 4. hétfő
fizetett ünnep

november 13. 1400

nevelőtestületi értekezlet

november 18-22.

december 7.

NAPOK-os hét
pályaorientációs program (az iskola által
felhasználható napok kötelező programja)
próba érettségi – (szakgimnázium 12. évfolyam)
Családi nap
Vizsgakonzultáció
munkanap

december 14.

munkanap helyett tanítás nélküli munkanap (1)

december 16.-20.

NAPOK-os hét

december 20.

karácsonyi ünnepség

október
október 22.
október 23
október 28-nov. 1.

november 22.
november 18-22
november 23.

december 23-január 8.
január 06. 0800
január 6. 7. 8.

téli szünet (utolsó tanítási nap 2019. december

20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2020. január 9. (csütörtök)
félévi vizsgákra felkészítő értekezlet
Tanítás nélküli munkanapok (2-3-4)
MAGÁNTANULÓI VIZSGÁK

2019. január 8.-2020. április 24

NETFIT mérés
NAPOK-os hét
NAPOK vizsgák
Magyar kultúra Napja

január 13.-17.
január 22.
január 24.
január 24. 14
január 18.
január 23.
január 31.
január 31.
február 11.

első félév vége
00

Félévi jegyzáró értekezlet
általános felvételi eljárás kezdete, központi írásbeli
felvételi vizsga
(nem íratunk felvételit)
pótló központi írásbeli felvételi vizsga (nem
íratunk felvételit)
félévi értesítők kiadása
félévi értékelő nevelőtestületi értekezlet Tanítás
nélküli munkanap (5)

Biztonságos Internet Nap – Egy nap a
médiatudatosságról
2

február 12. 1400
február 24-25
február 24-28
február 25.

nevelőtestületi értekezlet
Pótló vizsgák
NAPOK-os hét
kommunizmus áldozatainak emléknapja

február 28. 1400

FARSANG

március 2.-március 6.
március 11. 14
március 13.

00

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
nevelőtestületi értekezlet (kompetenciamérés)
megemlékezés március 15-ről

március 23.-27.

NAPOK-os hét

március 23.-27

Digitális témahét

április 08.

nevelőtestületi értekezlet

április 10.

április 09.

fizetett ünnep
tavaszi szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap
ápr.09. szünet utáni első tanítási nap április 20.)
09.-i szüneti nap áthelyezve 16-ra, CS1 a 17.
A magyar költészet napja

április 13.

fizetett ünnep

április 20.-24.

NAPOK-os hét

április 20.-24.

Fenntarthatósági témahét

április 22.

A Föld napja

április 26.
április 20-21.
április 20.

NETFIT mérés vége
próba érettségi –10. évfolyam
holocaust áldozatainak emléknapja április 16.

április 25.

Családi nap

április 30.

szakgimnázium 12. évf. utolsó tanítási nap

április 30.

osztályozó értekezlet szakgimnázium 12. évf.

május 1.

fizetett ünnep

május 04.-14.

írásbeli érettségi vizsgák

május 13.

május 27.
május 31.

nevelőtestületi értekezlet
országos célnyelvi mérés
NAPOK-os hét
országos kompetenciamérés
NETFIT eredmények feltöltése

június 01.

fizetett ünnep

június 02.

vizsgaértekezlet

június 3 – 5.

NAPOK vizsga

június 07

Pedagógusok napja

június 08-12.

év végi osztályozó vizsgák MT

június 12.

célnyelvi mérés eredményeinek publikálása

április 10-17.

május 20.
május 25.-29.

3

június 15.
június 15. 14

utolsó tanítási nap
00

osztályozó értekezlet

június 15-26

szóbeli érettségi vizsgák

június 19.

törzslapok, bizonyítványok összeolvasása, lezárása
Családi nap
Tanévzáró
Végzősök búcsúztatása
Pótló vizsgák

június 20.
június 22-23
június 25.

augusztus 17.

Tanévzáró tantestületi értekezlet
Tanév zárásával kapcsolatos adminisztrációs
feladatok
vezetői értekezlet, tanév rendjének kialakítása

augusztus 24. 09

alakuló értekezlet

augusztus 26-27

augusztus 28.

pótló és javító vizsgák
szeptemberi feltöltendő tananyag leadása, előző évi
vizsgák dokumentációjának ellenőrzése
tantervek, tanmenetek elkészítése, leadása
törzslapok, új beiratkozók bizonyítványainak
megnyitása
tanévnyitó tantestületi értekezlet

augusztus 29.

Tanévnyitó ünnepély

június 26-31.

augusztus 24-30
augusztus 24-szeptember15
augusztus. 24 –szeptember 15.

Balatonfűzfő, 2019.08.31.
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