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IDŐPONTOK 
ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 

Arany János Általános Iskola Tagintézmény 
2017. augusztus 21. hétfő 900 Együttes alakuló értekezlet. 

2017. augusztus 21-24. hétfő-csütörtök Munkaközösségi foglalkozások. 

2017. augusztus 24. csütörtök 900 
Iskolabejárás (Felújítások, karbantartások aktuális helyzetének áttekintése bejárással együtt intézményi 

szinten) 

2017. augusztus 24-25. csütörtök, péntek Felkészítés javító-, és osztályozó vizsgákra. 

2017. augusztus 28-30. hétfő, kedd, szerda, Ovis tábor. 

2017. augusztus 28.- 29. hétfő, kedd, Javító-, osztályozó vizsgák. 

2017. augusztus 30. szerda, 830 Tanévnyitó értekezlet. 

2017. szeptember 02. szombat 1100 Református iskolák ünnepélyes tanévnyitója. 

 

 2017. augusztus 31. csütörtök 1700 

Tanévnyitó Istentisztelet és ünnepség a templomban. (Általános Iskola) Az ünnepség után az 1. évfolyamos 

tanulók és szülők rövid tájékoztatása. 

2017. szeptember 1. péntek 750 A tanítási év első tanítási napja órarend szerint (első 3 óra osztályfőnöki), tankönyvosztás az első órákban, 

első napon. 

2017. szeptember első, második hete Szülői értekezletek az első, a harmadik és ötödik évfolyamokon. 

2017. szeptember második-negyedik hete Szülői értekezletek a 2., 4., és 6-8. évfolyamokon. 

2017. szeptember 15. péntek1500 
   Munkaközösségi munkatervek és tanmenetek leadási határideje (kiegészített, aktualizált), eszközigény 

felülvizsgálata a beadott költségvetés alapján. 

2017. szeptember 18. hétfő 1500 Tanórán kívüli foglalkozások szervezési igényének benyújtási határideje. 

2017. szeptember 20.  British Day 

2017. szeptember 25. hétfő 1700 SZMK ülés. 

2017. szeptember 28. csütörtök 1500 Zenei Világnap, Alapítványi szociális ösztöndíjak átadása. 
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2017. szeptember 29. péntek 1500 Új tanmenetek leadási határideje. 

2017. október 2.  Tanórán kívüli foglalkozások indítása. 

2017. október 2. hétfő 1500   

  2017. október 2. hétfő 1630 

2017. október 2. hétfő 1700 

Nyolcadik évfolyamon tanító pedagógusok megbeszélése. 

Tanári Biblia óra. 

Fogadóóra. 

2017. október 6. péntek Megemlékezés az Aradi vértanúkról, kapcsolódás a városi ünnepséghez. (Kálvin tér vagy Vigadó) Illésy 

2017. október 13.  
Az első évfolyamos tanulók felmérése, hol szükséges az alapkészségek fejlesztése. A Hivatal felé a 

jelentés: 2017. október 27. 

2017. október 13. péntek 1430 Bólyai Matematika Csapatverseny (megyei/körzeti forduló). 

2017. október 17. vagy 18.- tól  – október 

20. vagy 21.-ig 
Brüsszeli kirándulás (Két volt általános iskolai tanulónk vesz részt rajta.) 

2017. október 23. hétfő 
Nemzeti ünnep – munkaszüneti nap, városi megemlékezés. Református templom, 1956-os tér 

Intézményünk 

2017. október 26. – 27. (csütörtök-péntek) Arany-napok, Reformáció ünnepe, Tanítás nélküli munkanapok. (2 nap) 

2017. október 27. péntek 
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 

Ünnepi Istentisztelet - Fogadalom tétel. 

2017. október 31. kedd Reformáció napja. 

2017. október 30. – november 03. Az ŐSZI SZÜNET napjai. 

2017. november 06. hétfő Az őszi szünet utáni első tanítási nap. 

2017. november 6. hétfő 1500 

2017. november 6. hétfő 1630 

 

Hatodik évfolyamon tanító pedagógusok megbeszélése. 

Tanári Biblia óra. 

 

2017. november 06. – november 10.  Sport, egészséges életmód témával, a jelenség alapú oktatási hét megvalósítása. 

2017. november 16. csütörtök Pályaválasztási szülői értekezlet. 
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2017. november 24. péntek Kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldési határideje a Hivatal részére. 

2017. november 24. péntek Egészségnevelési hónap vetélkedői. 

2017. december 4. hétfő 1500 

 

2017. december 4. hétfő 1630 

 

2017. december 4. hétfő 1700 

Ötödik évfolyamon tanító pedagógusok megbeszélése. 

 

Tanári Biblia óra. 

 

Fogadóóra. 

2017. december 06. (azon a héten) Mikulás rendezvények  

2017. december 18-tól.- december 21.-ig Adventi forgatag  

2017. december 22. péntek 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Karácsonyi ünnepség 

Karácsonyi kibocsátó Istentisztelet 

2017. december 27. - 2018. január 02. A TÉLI szünet napjai 

2018. január 3. szerda Téli szünet utáni első tanítási nap 

2018. január  Mesterprogram végrehajtása 

2018. január 8. hétfő 1630 

Tanári Biblia óra 

 

 

2018. január 09. kedd  
NETFIT mérések kezdete (2018. április 27-ig. Mérési eredmények feltöltése: 2018. június 01.) 

2018. január 22. (22.-ei héten of. órán) Megemlékezés a Magyar kultúra napjáról 

2018. január 24. szerda 1400 Félévi osztályozó értekezlet az alsó tagozaton 

2018. január 25. csütörtök 1400 Félévi osztályozó értekezlet a felső tagozaton 

2018. január 26. péntek  A tanítási év első félévének vége 

2018. január 31. szerda, 14.00-16.00 óra. Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny iskolai forduló 
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2018. február 02. péntek  A tanulók illetve szülők kiértesítése a félévi tanulmányi eredményekről. Egységesen ezen a napon! 

2018. február 05. értekezlet kezdetén Tanári Biblia óra 

2018. február 05. hétfő 1400  Félévi nevelőtestületi értekezlet (A hatodik, hetedik órák elmaradnak ezen a napon.) 

2018. február második hete Szülői értekezletek a 8. évfolyamon 

2018. február második-harmadik hete Szülői értekezletek az 1-7. évfolyamon 

2018. február 09. péntek Felsős farsang tervezett időpontja 

2018. február 10. szombat Alsós farsang tervezett időpontja 

2018. február 13-14. Városi tanulmányi verseny. (alsó tagozat, magyar, matematika) 

2018. február 15. csütörtök Nyolcadikosok továbbtanulási lapjainak postázása (utolsó határidős nap február 19.) 

2017. szeptember -2018. beíratásig 

Folyamatos, külön munkaterv szerint.  
Iskolanyitogató foglalkozások 

2018. március 05. hétfő 1500 

 

2018. március 05. hétfő 1630 

 

2018. március 05. hétfő 1700 

Hetedik évfolyamon tanítók megbeszélése 

 

Tanári Biblia óra 

 

Fogadóóra 

2018. március 05. – március 09. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete. 2. c és 7. r osztály 

2018. március 09. péntek 1400-1600 Országos LOGO számítástechnikai verseny regionális fordulója 

2018. március 10. szombat (munkanap) 

Áthelyezett munkanap; pénteki munkarend szerint. 

Pályaorientációs nap intézményi szinten. 

Március 16. ledolgozása. 

2018. március 14. szerda Ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharcról  

2018. március 15. csütörtök Nemzeti ünnep (Városház-palota, várhatóan Intézményünk) 

2018. március 28. szerda Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
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Húsvét előtti Ünnepi Istentisztelet 

2018. március 29. – április 03. A TAVASZI szünet napjai 

2018. április 01-02. HÚSVÉT  

2018. április 04. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

2018. április 09. hétfő 16.30 Tanári Biblia óra 

2018. április 9. – április 13. Digitális témahét megvalósítása 3. évfolyamon, 7. évfolyam 

2018. április 20. péntek A Föld napja 

2018. április 21. szombat 

Áthelyezett munkanap; hétfői munkarend szerint. 

Tanítás nélküli munkanap! 

Április 30. ledolgozása. 

2018. április 22. vasárnap Kórustalálkozó (Feltételezett időpont!) 

2018. április 23. – április 27. 
Fenntarthatóság-környezettudatosság 1.a osztály, Reál munkaközösség 1 tanulócsoport (7.r) 

Hulladékgyűjtés tervezett időpontja! 

2018. április 23.-i héten Első osztályosok beiratkozása (Feltételezett időpont!) 

2018. május 1. kedd Munka ünnepe – munkaszüneti nap 

2018. május 7. 16.30  

2018. május 7. 17.00  

 

Tanári Biblia óra,  

Fogadóóra 

 

2018. május 10. csütörtök Áldozócsütörtök - CSENDESNAP tanítás nélküli munkanap 

2018. május 16. szerda 

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók 

körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést.  

Eredmények feltöltése a Hivatal oldalára: 2018. június 15. 

2018. május  

 

Szülői értekezletek javasolt időpontja, 

Anyák napi ünnepségek az alsó tagozaton 



Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola  
A 2017/2018. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) 180 tanítási napra! 6 tanítás nélküli munkanapra. 

6 
  
 

 

 (Fogadóórák) 

 

2018. május 20.- 21. vasárnap- hétfő Pünkösd  

2018. május 23. szerda Országos kompetenciamérés időpontja 

2018. május hónapban Határtalanul témanap 

2018. június 04.-ei héten Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (osztályfőnöki órákon) 

2018. június 12. kedd 1400 (javaslat) Alsós osztályozó értekezlet 

2018. június 13. szerda 1400 (javaslat) Felsős osztályozó értekezlet 

2018. június 14. csütörtök  A DÖK nap javasolt időpontja, tanítás nélküli munkanap! Határtalanul témanap! 

2018. június 15. péntek  

1200 

 

A tanítási év utolsó tanítási napja 

Belső ballagás 

 

2018. június 15. 17.00  Ballagás 

2018. június 22.  1000 Tanévzáró ünnepség és istentisztelet a templomban 

2018. június 27. szerda 900 Tanévet záró nevelőtestületi értekezlet  

2018. július 02. hétfő Pedagógusok szabadsága 

 

Munkaszüneti napok 2017-ban:  

Nemzeti ünnep: 2017. október 23. (hétfő) Reformáció ünnepe: 2017. október 31. (kedd)   

Mindenszentek napja: 2017. november 1. (szerda) Karácsony: 2017. december 25-26. (hétfő-kedd)  

Újév: 2018. január 1. (hétfő) 
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Munkaszüneti napok 2018-ban:  

Nemzeti ünnep: 2018. március 15. (csütörtök)  Húsvét hétfő: 2018. április 02. (hétfő)  

Munka ünnepe: 2018. május 1. (kedd) Áldozócsütörtök: 2018. május 10. (csütörtök)  

Pünkösd hétfő: 2018. május 21. (hétfő) 

Iskolai megemlékezések javasolt időpontja: 

a) Az aradi vértanúkról (2017. október. 06. - péntek) megemlékezés a városi ünnepségen.  
b) 1956-os forradalomról (2017. október. 23. – hétfő) – Móricz, Arany közös megemlékezés. 
c) Kommunista diktatúrák áldozatairól (2018. 02. 23.- péntek) megemlékezés osztályfőnöki órán (2018.02.19. –ei héten). 
d) 1848-as forradalom és szabadságharcról (2018. március 14. – kedd) Móricz, Arany közös megemlékezés,  

kapcsolódás a városi ünnepséghez. 
e) Holokauszt áldozatairól (2018. 04. 13.- péntek) megemlékezés osztályfőnöki órán (2018. 04. 09.-ei héten). 
f) A nemzeti összetartozás napja (2018. 06. 04. – hétfő) vagy városi ünnepség megszervezése  

vagy megemlékezés osztályfőnöki órán (2018. 06. 04.-ei héten). 
Egyházi ünnepségek időpontjai:  

A jelzett napon az első vagy utolsó órában Ünnepi Istentisztelet a templomban, illetve rövidített munkarend szerinti oktatás;  

a) 2017. 10. 27.  – Reformáció ünnepe 
b) 2017. 12. 22.  – Karácsony 
c) 2018. 03. 28.  – Húsvét 

 
Tanítás nélküli munkanap (CSENDESNAP);  
 

a) 2018. május 10. csütörtök - Áldozócsütörtök 
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Tanári bibliaórák időpontjai;  

Minden hónapban az első hétfőn 1630 –tól. 

2017. 10. 02. 
2017. 11. 06. 

2017. 12. 04. 
2018. 01. 08. 
2018. 02. 05.  
2018. 03. 05.  
2018. 04. 09. 
2018. 05. 07. 

 

Az iskolai feladatok függvényében a tervezett időponttól eltérések lehetségesek.  
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Arany János Általános Iskola Tagintézmény 

A 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 5.§-a szerint: 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a 

nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot 

tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az 

iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

 

A 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2.§ (2) szerint: 

„A 2017/2018. tanévben … a tanítási napok száma … általános iskolában száznyolcvan nap” 

Javaslat a tanítás nélküli munkanapok felhasználására:  

 1 nap Arany-napok: 2017. október 26. (csütörtök)  
 1 nap Reformáció ünnepe: 2017. október 27. (péntek) 
 1 nap Pályaorientációs nap, időpontja: 2018. március 10. (szombat) 
 1 nap Tanítás nélküli munkanap, időpontja: 2018. április 21. (szombat) 
 1 nap Áldozócsütörtök – CSENDESNAP - 2018. május 10. (csütörtök)  
 1 nap Diákönkormányzati nap: időpont 2018. június 14. (csütörtök)  

 

A tanulmányi kirándulások tanítási napnak számítandók. Javaslatunk az eddigi gyakorlatnak megfelelő; egy osztály a tanévben 1 napot 

vehessen igénybe tanítási időből ilyen célra. (Ha két napot szeretne igénybe venni, az egyik nap szombat vagy vasárnap legyen!) Ha a 

tanulmányi kirándulás iskolaidőben van, sorszámozni kell a naplót!   
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Országos mérés időpontja: 

 … a 2017/2018. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek 
fejlődését a … 6. és 8. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően… 
„A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai 

foglalkozás számukra nem szervezhető.” Kompetencia mérés: 2018. május 23.-án. 

 …a 2017/2018. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási 

intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).” 

 

 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres 

megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2017. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél 
az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a 
későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2017. október 27-ig – a Hivatal által meghatározott módon – jelentik a Hivatalnak az 
érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-jéig kell 
elvégezniük. 

 
Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli 

idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2018. 

május 16-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az 

idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs 

felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 24-ig, az elvégzett 

iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

A tanévben folyamatos feladat a tehetségpont működtetése, az akkreditációs eljárásra való felkészülés. 

Felelős: tagintézmény vezetése, KATT 


