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IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 

2016. augusztus 22. hétfő  900 
Alakuló értekezlet 

Tűz és balesetvédelmi oktatás  

2016. augusztus 23. kedd  1100 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók) 

2016. augusztus 24-25. szerda-csütörtök  

900 
Javító-, osztályozó vizsgák 

2016. augusztus 25-27. szerda-péntek Gólyatábor 

2016. augusztus 27. szombat 1100 Országos Református Tanévnyitó - Túrkeve 

2016. augusztus 29. hétfő 900 Tanévnyitó értekezlet 

2016. augusztus 31. szerda 1000 Beköltözés a kollégiumba 

2016. augusztus 31. szerda 1600 

gyülekező a főépületben 1545 -kor 

Tanévnyitó Istentisztelet és ünnepség a templomban. Az 

ünnepség után a 9. évfolyamos tanulók és szülők 

tájékoztatása. 

2016. szeptember 1. csütörtök 750 A tanítási év első tanítási napja órarend szerint 

2016. szeptember 5. hétfő Jelentkezési határidő az októberi-novemberi érettségire 

2016. szeptember 15. csütörtök 1700 

 

Szülői értekezletek: 9. évfolyamon és végzős 

osztályokban. 

Tanulói nyomkövetéshez szükséges adatok 

összegyűjtésének határideje (végzős középiskolás és 

szakképző osztályok osztályfőnökei) 

2016. szeptember 22-25 
Határtalanul pályázat Nagydobronyi diákok fogadása  

(40+5 fő) 

2016. szeptember 23. péntek 1300 

Tanórán kívüli foglalkozások szervezési igényének 

benyújtási határideje  

A tanév rendje rendeletben nem szereplő versenyekre 

való felkészítés meghatározása (megyei és egyéb 

versenyek) 

2016. szeptember 23. péntek 1300 

Munkaközösségi munkatervek és tanmenetek benyújtási 

határideje azoknál a tantárgyaknál melyek, korrekciók és 

aktualizálást igényelnek 

2016. szeptember 29. csütörtök 1700 SZMK ülés 

2016. szeptember 29- október 2 Határtalanul pályázat Nagydobronyi kiutazás (20+4 fő) 

2016. szeptember 30 péntek 1300 

Munkaközösségi munkatervek és tanmenetek benyújtási 

határideje azoknál a tantárgyaknál melyek, új 

tantárgyként kerülnek bevezetésre 

2016. október 6. csütörtök 
Aradi vértanúk emlékezete. Városi ünnepi műsor 

készítése 

2016. október 13. csütörtök 1600 - 1700 Tanári fogadóóra 

2016. október 15. szombat 

Áthelyezett munkanap október 31-i hétfői munkarend 

szerint. Tantestületi továbbképzés, tanítás nélküli 

munkanap 
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2016. október 21. péntek 
Iskolai ünnepség a forradalom 60. évfordulójára 

emlékező műsorral 

2016. október 23. vasárnap 
Nemzeti ünnep – munkaszüneti nap. részvétel a városi 

ünnepségen  

2016. október 28. péntek 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Ünnepi Istentisztelet - Reformáció napjának 

megünneplése és ehhez kapcsolódó műsor 

Gólyabál javasolt időpontja 

2016. október 31. hétfő 

A középfokú iskola értesíti az általános iskolát arról, 

hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első két 

évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi 

eredményt értek el. 

2016. október-november 
Erasmus+ (P@ls projekt) Görögországi nyitó 

rendezvény 3 pedagógus 

2016. november 2 – november 4-ig  Őszi szünet 

2016 november  
Erasmus+ 1. projekttalálkozó Kisújszállás (lengyel 

projekt) 6 fő lengyel pedagógus 

2016. november 7. hétfő Az őszi szünet utáni első tanítási nap 

2016. november 7-11 hétfő-péntek Közlekedés - jelenségalapú tanulás hete 

2016. november 14-18. hétfő-péntek Móricz hét időpontja 

2016. november 25. péntek 
Kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldési 

határideje a Hivatal részére 

2016. november 26. szombat Szalagavató ünnepség 

2016. december 1. csütörtök 1600 - 1700 

2016. december 1. csütörtök 1700  

Tanári fogadóóra 

Szülői értekezletek ajánlott időpontja a 10-11. 

évfolyamon. 

2016. december 3. szombat Nyílt napi beiskolázási rendezvény 

2016. december 5-9 Nyílt hét 

2016. december 
Erasmus+ 1. műhelytalálkozó Kisújszállás (lengyel 

projekt) 21+4 fő lengyel pedagógus és diák 

2016. december 12-20  Adventi forgatag, kiállítás, bemutató, műsor 

2016. december 21. szerda 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Karácsonyi kibocsátó Istentisztelet, hozzákapcsolódó 

műsor 

2016. december 22.- 2017. január 2-ig TÉLI szünet 

2017. január 3. kedd Téli szünet utáni első tanítási nap 

 
Erasmus+ 2. műhelytalálkozó Wilamowice (lengyel 

projekt) 21+4 fő magyar pedagógus és diák 

2017. január 19. csütörtök 1430 Félévi osztályozó értekezlet időpontja 

2017. január 20. péntek  A tanítási év első félévének vége 
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2017. január 27. péntek  
A tanulók illetve szülők kiértesítése a félévi tanulmányi 

eredményekről 

2017. február 2. csütörtök 1600 - 1700 Tanári fogadóóra 

2017. február 3. péntek 1430 Félévi nevelőtestületi értekezlet 

2017. február 7-13 kedd - hétfő Sítábor 

2017. február 11. szombat  Bölcs Bagoly verseny tervezett időpontja 

2017. február 15. szerda Jelentkezés a szakmai és az érettségi vizsgára  

2017. február 17. péntek  Iskolai Farsang javasolt időpontja 

2017. március 5-10 
Pénzügyi tudatosság hete témahét a 11. évfolyamos 

gimnazisták bevonásával 

2017. március 14. kedd Iskolai megemlékezés március 15-ről 

2017. március 15. szerda Nemzeti ünnep. Városi megemlékezés 

2017 március 
Erasmus+ (P@ls projekt) Olaszországi találkozó 2 tanár 

+ 2 diák 

2017. március 31 - április 2 Kazinczy verseny tervezett időpontja 

2017. április 3-7 
Shakespeare az egész világ – Digitális témahét a 9-10. 

gimnáziumi osztályok bevonásával 

2017. április 6. csütörtök 1600 - 1700 

2017. április 6. csütörtök 1700  

Tanári fogadóóra 

Szülői értekezletek ajánlott időpontjai minden 

évfolyamon 

2017. április 12. szerda 
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Húsvéti Ünnepi Istentisztelet 

2017. április 13—április 18-ig TAVASZI szünet 

2017. április 19. szerda 
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

A DÖK nap javasolt időpontja 

2017. április 20-22 csütörtök-szombat Nagykun Diák Sportviadal 

2017. április 23 vasárnap 

Kisújszállási iskolai kórustalálkozó az Egyházi Ének-

zene Vasárnapja alkalmából a Reformáció 500 

rendezvény keretében 

2017. április 24-28 
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete a 9. 

szakgimnáziumi évfolyamon 

2017. május 3. szerda 1430  Osztályozó értekezlet 

2017. május 4. csütörtök 
Utolsó tanítási nap a középiskola befejező évfolyamán 

Bolond ballagás. Szerenád. 

2017. május 5. péntek Ballagás 

2017. május 8 – tól 26-ig Írásbeli érettségi vizsgák / melléklet szerint  

2017. május 15 – 22. hétfő - hétfő Szakmai vizsga írásbeli vizsgarész 

2017. május  
Erasmus+ (P@ls projekt) Portugáliai találkozó 2 tanár + 

2 diák 
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2017. május 24. szerda Országos kompetenciamérés időpontja 

2017. május 25. csütörtök 
Mennybemenetel ünnepe - CSENDESNAP tanítás 

nélküli munkanap 

2017. május 25-26 (csütörtök – péntek) 

Az iskola fennállásának 300. évfordulója 

rendezvényeinek nyitó rendezvénye 

Ünnepi Istentisztelet 

2017. május 27. (szombat) Móriczos kerti parti 

2017. június 2-4 (péntek-vasárnap) Hermann Ottó verseny 

2017. június 5. hétfő Pünkösd – munkaszüneti nap 

2017.június 8-15. hétfő-hétfő Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 

2017.június 15. csütörtök 
A tanítási év utolsó tanítási napja az alsóbb 

évfolyamokon 

2017.június 19-30. hétfő-péntek Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

2017.június 22. csütörtök 800  - 1600 Beiratkozás  

2017.június 24 szombat 900 Tanévzáró ünnepség és istentisztelet a templomban 

2017. június 30. péntek 900 Tanévet záró nevelőtestületi értekezlet 

2017. július3. hétfő Pedagógusok szabadsága 

 

Iskolai megemlékezések javasolt időpontja: 

a) az aradi vértanúkról (2016. 10. 06. - csütörtök) - Városi ünnepi műsor készítése 
b) 1956-os forradalomról (2016. 10. 21. – péntek) – iskolai ünnepség  
c) kommunista diktatúrák áldozatairól (2017. 02. 24.- péntek) – történelem és 

osztályfőnöki órákon 
d) 1848-as forradalom és szabadságharcról (2017. 03.14. – kedd) ) – iskolai 

ünnepség 
e) holokauszt áldozatairól (2017. 04. 14.- péntek) – Iskolarádió műsor 
f) a nemzeti összetartozás napja (2017. 06. 04. – vasárnap – Városi ünnepségen való 

részvétel) 
 

Egyházi ünnepségek időpontjai:  

A jelzett napon az első vagy utolsó órában Ünnepi Istentisztelet a templomban, illetve 

rövidített munkarend szerinti oktatás;  

a) 2016. 10. 28. péntek – Reformáció ünnepe 
b) 2016. 12. 21. szerda – Karácsonyi kibocsátó Istentisztelet 
c) 2017. 04. 12. szerda – Húsvéti kibocsátó Istentisztelet 
d) 2017. 05. 25 csütörtök Mennybemenetel ünnepe 

 
Tanári bibliaórák időpontjai; minden hónapban az első csütörtökön 1530 –tól 
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2016.10.13. 
2016.11.10. 
2016.12.08. 
2017.01.05. 

2017.02.02. 
2017.03.02. 
2017.04.06. 
2017.05.11. 

 
Az iskolai feladatok függvényében a tervezett időpontoktól eltérések lehetségesek  

 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 5. § -a szerint  
A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje 

szerint működő gimnáziumban… hat a szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a 

nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. § (2) szerint  

A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban, száznyolcvan, 

gimnáziumban a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. 

 

Javaslat a tanítás nélküli munkanapok felhasználására:  

 1 nap 2016. október 15. szombat áthelyezett munkanap 
 1 nap DÖK-nap: javasolt időpontja 2017. április 19-én. (péntek) 
 2 nap a Nagykun Diák Sportviadal napjai 2017. április 20-21 (csütörtök péntek) 
 1 nap a szakgimnáziumban tanulók számára 2017.05.08-án az érettségi első 

napján 
 1 nap Áldozócsütörtök – CSENDESNAP - 2017.05.25. (csütörtök)  
 1 nap a 300. évfordulós ünnepségek napján 2017.05.26-án (pénteken) 

A tanulmányi kirándulások tanítási napnak számítandók. Az eddigi gyakorlatnak megfelelő; 

egy osztály a tanévben maximum 2 napot vehessen igénybe tanítási időből ilyen célra. Ha 

a tanulmányi kirándulás iskolaidőben van, sorszámozni kell a naplót!   

Országos mérések: 

 Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 

2016/2017. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a 

szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik 

évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. 
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 A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg 2017. május 24 napjára. A mérés 

napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel 

teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás - a művészeti és a testnevelés órák 

kivételével - számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett 

nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon. 

 A 2016/2017. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak  

a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és 

2017. április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-

oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 

Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT). 

 

Hatósági ellenőrzések: 

Szakmai ellenőrzés keretében vizsgálják: 

2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az 

iskolákban a közösségi szolgálata teljesítését és dokumentálását. Az ellenőrzést a Hivatal 

folytatja le. 
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A 2017. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

Emelt szintű írásbeli érettségi 
vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont 

magyar nyelv és 
irodalom 

magyar nyelv és irodalom, magyar 
mint idegen nyelv 

2017. május 8., 8.00 

matematika matematika 2017. május 9., 8.00 

történelem történelem 2017. május 10., 8.00 

angol nyelv angol nyelv 2017. május 11., 8.00 

német nyelv német nyelv 2017. május 12., 8.00 

informatika – 2017. május 15., 8.00 

biológia biológia 2017. május 16., 8.00 

társadalomismeret – 2017. május 16., 14.00 

ágazati és ágazaton 
kívüli szakmai 
vizsgatárgyak 

– 2017. május 17., 8.00 

– informatika 2017. május 18., 8.00 

belügyi rendészeti 
ismeretek 

ének-zene, művészettörténet, 
belügyi rendészeti ismeretek 

2017. május 18., 14.00 

kémia kémia 2017. május 19., 8.00 

földrajz földrajz 2017. május 19., 14.00 

fizika fizika 2017. május 22., 8.00 

– vizuális kultúra 2017. május 22., 14.00 

francia nyelv francia nyelv 2017. május 23., 8.00 

– filozófia 2017. május 23., 14.00 

– 
mozgóképkultúra és 
médiaismeret, dráma 

2017. május 24., 14.00 

Szóbeli vizsgák 

Emelt szintű szóbeli érettségi 
vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont 

szóbeli vizsgák – 2017. június 8–15. 

– szóbeli vizsgák 2017. június 19–30. 

 


