1. számú melléklet

A tanév helyi rendje
(Általános iskola)
1. A szorgalmi idő
1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell
megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A
szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához,
elsajátításához.
A 2016/2017. tanévben a szorgalmi idő
- első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök)
- utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök)
A tanítási napok száma 182 nap.
1.2. A szorgalmi idő első féléve 2017. január 20-áig tart.
Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2017. január 27-éig kapják
kézhez a tanulók.
1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2017. június 15.
2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai
célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni.
A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:
a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:
- 2016. november
Szakmai továbbképzés
- 2017. február 3.
Félévzáró értekezlet
- 2017. április 12.
Nevelési értekezlet
- 2017. május 26.
Szakmai kirándulás
b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva:
- 2017. június 12.
Mészöly nap

3. A szünetek időtartama
Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).
A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók
felügyeletéről.
4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb
diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti
Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek,
valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok,
megemlékezések időpontja:

A
megemlékezésben
résztvevő
osztályok,
csoportok
1-8. osztály

Megemlékezés neve

A megemlékezés
időpontja

A szervezésért
felelős
pedagógus(ok)

Aradi vértanúk (október 6.)

október 3.

Hencz Dénes
Pernecker Antalné

Nemzeti ünnep (október 23.)

október 21.

Kommunista és egyéb
diktatúrák áldozatainak
emléknapja (február 25.)

február 24.

Nemzeti ünnep (március 15.)

március 14.

Hanga László
Hollósi Éva

1-8. osztály

Holokauszt áldozatainak
emléknapja (április 16.)

április 19.

Hencz Dénes
Hanga László

7-8. osztály

Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

június 2.

osztályfőnökök

1-8. osztály

Kovács Lászlóné
osztályfőnökök
Hencz Dénes

1-8. osztály
7-8. osztály

5. Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

Az ünnepség
(ünnep)
megtartásának
időpontja

Ünnep megnevezése

Karácsonyi ünnepély

december 21.

Tanévzáró ünnepély, Ballagás

június 16.

A szervezésért
felelős
pedagógus(ok)
Kolotiné Erdélyi
Aranka
Weifenbachné
Dudás Dorottya
Pap Zoltánné
Hencz Dénes

A
megemlékezésben
résztvevő
osztályok,
csoportok
1-8. osztály
1-8. osztály

6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák
időpontja
A nevelőtestületi értekezletek terve:
Tankerületi értekezlet után 16-17 óra (szerda)
Értekezlet
dátuma

Az értekezlet célja, főbb napirend

Felelős

2016. augusztus 22.

A következő tanév előkészítése, elkezdésével
kapcsolatos feladatok, tájékoztatás

intézményvezető

2016. augusztus 30.

Tanévnyitó értekezlet

intézményvezető

2016. szeptember

Időszerű feladatok (munkaterv,
alapdokumentumok módosításának
megbeszélése)

intézményvezető

2016. október

Időszerű feladatok

intézményvezető

2016. november

Negyedévi értékelés, AJTP pályázat

intézményvezető

2016. december

Időszerű feladatok, iskolai karácsony

intézményvezető

2017. január 20.

Félévi osztályozó értekezlet

munkaközösségvezetők

2017. február 3.

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó
feladat meghatározó értekezlet

2017. március

Időszerű feladatok, kirándulási tervek leadása

intézményvezető

2017. április

3. negyedévi értékelés, időszerű feladatok

intézményvezető

- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

intézményvezető

2017. május

Felkészülés a tanévzárásra

intézményvezető

2017. június 15.

Év végi osztályozó értekezlet

munkaközösségvezetők

2017. június

Tanévzáró értekezlet
- szakmai munka értékelése

intézményvezető

Értekezlet
dátuma

Az értekezlet célja

Felelős

2016. szeptember 7.

Szülői értekezlet

intézményvezető
osztályfőnökök

2016. november 9.

Negyedévi értékelés

osztályfőnökök

2017. február 1.

Félévi értékelés, iskolai farsang

osztályfőnökök

2017. május 17.

Tanév végi értékelés

osztályfőnökök

A szülői értekezletek terve:

A fogadóórák terve: minden szülői értekezlet előtt 16 órától 17 óráig.
7. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett
időpontja:
Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja:
• alsós nyílt nap: 2016. november 22.
• felsős nyílt nap: 2016. november 15.
• iskolahívogató: 2017. március 6.

8. Országos mérések, értékelések
8.1. Országos kompetenciamérés
A 2016/2017. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési
és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra
kiterjedően. A mérést, értékelést az Oktatási Hivatal szervezi meg az Országos szakértői
névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2017. május 24-én.
8.2. Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain
A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák célnyelvi mérésben részt vevő
tanulóinak kivételével 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 2017. május 17-én végzik el a Hivatal
által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.
8.3. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az
általános iskolák 2016. október 10-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 2016. október 28-ig - a Hivatal által meghatározott módon
- jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott
vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-ig kell elvégezniük.

9. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:
Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében
gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az
iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - 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®).
10. A nevelőtestület által szükségesnek ítélt egyéb kérdés
Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2016. szeptember 16. és 2017. február 24.

