2.2. Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai
Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek)
Utolsó tanítási nap: - Utolsó, befejező évfolyamon: 2018. május 3. (csütörtök)
- Többi évfolyamon: 2018. június 15. (péntek)
Tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő:
- szakgimnáziumban: 178 nap,
- gimnáziumban és szakközépiskolában: 179 nap.
Első félév vége: 2018. január 26. (péntek)
Értesítés a félévi eredményekről: 2018. február 2. (péntek)
Értekezletek: - félévkor: 2018. február 2. (péntek) 8.00 óra
- tanév végén: 2018. június 29. (péntek) 8.00 óra
Tanítás nélküli munkanapok, melyekből 1 nappal a diákönkormányzat rendelkezik:
- szakgimnáziumban: 8 nap,
- gimnáziumban és szakközépiskolában: 7 nap.

Az iskolai szünetek időpontjai
Megnevezés
Őszi szünet
Téli szünet
Tavaszi szünet

Idő
2017. október 30-tól november 3-ig (4 nap)
- Utolsó tanítási nap: október 27. (péntek)
- Első tanítási nap: november 6. (hétfő)
2017. december 27-től 2018. január 2-ig (4 nap)
- Utolsó tanítási nap: december 22. (péntek)
- Első tanítási nap: január 3. (szerda)
2018. március 29-től április 3-ig (2 nap)
- Utolsó tanítási nap: március 28. (szerda)
- Első tanítási nap: április 4. (szerda)

1.) Országos mérés, értékelés: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. A mérés
eredményeit 2018. június 1-jéig kell feltölteni a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt
informatikai rendszerbe (NETFIT).
A mérés időpontja: 2018. január 9. és április 27. között
Felelős: testnevelő tanárok
2.) Országos mérés: a 10. évfolyamon az olvasási-szövegértési és matematikai alapkészségek
fejlődéséről.
A mérés időpontja: 2018. május 23. (szerda)
Az előkészítésért felelős: általános (pedagógiai) igazgatóhelyettes
3.) Szakmai ellenőrzés keretében az Oktatási Hivatal megvizsgálja 2017. november 2. és 2018.
február 28. között 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
támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató
rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését.
Az előkészítésért felelős: igazgató
Tanítás nélküli munkanapok felhasználása
Megnevezés

3.

Őszi nevelési értekezlet a tehetséggondozás
témakörében
Vetélkedő a reformáció témakörében + Hálaadás
napja + Nyílt nap
Félévzáró értekezlet

4.

Színek II. Országos Baptista Ki mit tud?

5.

Tavaszi nevelési értekezlet

1.
2.

+1
(8.)
6-7.

Projektnap a szakgimnáziumi osztályokban a
fenntarthatóság-környezettudatosság témakörében
Illéssy-napok – a diákönkormányzat rendezvénye,
valamint témanap a Határtalanul! pályázat
keretében

Idő
2017. október 20. (péntek)
2017. november 10. (péntek)
2018. február 2. (péntek)
2018. április 7. (szombat) (Megjegyzés: a

március 16. (péntek) munkanap lett áthelyezve)

2018. április 21. (szombat) (Megjegyzés: az
április 30. (hétfő) munkanap lett áthelyezve)

2018. április 27. (péntek) 8.00-13.30 óra
2018. június 13-14. (szerda-csütörtök)
8.00-13.00 óra

Iskolai ünnepek, megemlékezések, rendezvények
tanévnyitó ünnepély
Szakmák udvara

Aktualitás

Idő
2017. szeptember 1. 8 óra
2017. szeptember 23.

megemlékezés az aradi vértanúkról (okt. 6.)

2017. október 6. (péntek)

Négyfalui vendégek fogadása a Határtalanul!
pályázat keretében

2017. október 17-21.

ünnepi megemlékezés a reformációról

2017. október 19. 10.30-tól
(csütörtök)

ünnepség a Vigadóban

őszi nevelési értekezlet a tehetséggondozás
témakörében

2017. október 20. (péntek)

nevelőtestület

megemlékezés október 23-áról

2017. október 19. és 23.
(hétfő)

Vetélkedő a reformáció témakörében + Hálaadás
napja + Nyílt nap

2017. november 10. (péntek)

XIX. Illéssy-bál

2017. november 18.
19 óra (szombat)

VI. Illéssy Gasztro Kupa

2017. december 2. (szombat)

osztálykeret, részvétel a városi
ünnepségen
vetélkedő általános és
középiskolások részére
iskolai rendezvény
a Művelődési Házban
országos verseny az iskola
rendezésében

szalagavató

2017. december 8.
16 óra (péntek)

iskolai ünnepély a Vigadóban

a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
(febr. 25.)

2018. február 23. (péntek)

osztálykeret

megemlékezés 1848 tavaszáról

2018. március 14. (szerda) és
március 15. (csütörtök)

Színek II. Országos Baptista Ki mi tud?
tavaszi nevelési értekezlet
a holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr. 16.)
ballagás
szakmunkásavató
Nemzeti Összetartozás Napja (jún. 4.)

2018. április 6-7.
(péntek-szombat)
2018. április 21. (szombat)
2018. április 16. (hétfő)
2018. május 4. (péntek)
15 óra
2018. június 1.
15 óra (péntek)
2018. június 4. (hétfő)

35 diák kiutazása Négyfaluba a Határtalanul!
pályázat keretében

2018. június 6-10.

a Határtalanul! pályázat témanapja

2018. június 13.

Illéssy-napok
tanévzáró ünnepély
a nándorfehérvári diadal emléknapja (júl. 22.)

2018. június 13-14. (szerdacsütörtök) 8.00-13.00 óra
2018. június 15.
12 óra (péntek)
2018. július 22.

Szervezeti keret
iskolai ünnepély az udvaron
beiskolázási rendezvény
iskolánk műsorával városi
ünnepség a 168. évfordulón
35 vendég diák és 35 saját
diák közös projektje

iskolai megemlékezés Illéssy
Sándor szobránál és az Illéssysírkertben, részvétel a városi
ünnepségen
országos verseny az iskola
rendezésében
nevelőtestület
osztálykeret
iskolai ünnepély az udvaron
iskolai ünnepély a Vigadóban
részvétel a városi ünnepségen
35 vendég diák és 35 saját
diák közös projektje
Négyfaluban
a pályázatban részt vett diákok
az iskola többi tanulójával
megismertetik a projektet
a diákönkormányzat
rendezvénye
iskolai ünnepély
városi megemlékezés

Vizsgaidőszakok, vizsganapok
Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok:
Középszintű érettségi írásbeli vizsga
Időpont
magyar nyelv és irodalom
2018. május 7. 800 (hétfő)
matematika
2018. május 8. 800 (kedd)
történelem
2018. május 9. 800 (szerda)
angol nyelv
2018. május 10. 800 (csütörtök)
német nyelv
2018. május 11. 800 (péntek)
ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak
2018. május 16. 800 (szerda)
informatika
2018. május 17. 800 (csütörtök)
Középszintű szóbeli érettségi vizsga
Időpont
szóbeli vizsgák a 12. A osztály számára
2018. június 18-20. (hétfő-kedd-szerda)
szóbeli vizsgák a 13. I osztály számára
2018. június 21-22. (csütörtök-péntek)
Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok szakgimnáziumban és szakközépiskolában:
Vizsgatevékenység
Időpont
írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység
2017. október 2-6. között 800
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati
2017. október
vizsgatevékenység
2018. május 14-15., május 17-18., május
írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység
23. 800
szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli,
interaktív vizsgatevékenysége 2018. május 31-én is megszervezhető (pótnap) abban
az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az
írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos
napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A
vizsgaidőpontok egybe-eséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről
a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg
értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét
biztosító intézményt.

2018. május 31.

szóbeli és gyakorlati vizsgarész
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység

2018. május-június
2018. május-június

