
A 2018/2019-es tanév rendje 

 

Iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepekre emlékezünk meg. 

Tanév rendje 

A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő), utolsó 

tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A  tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. 

A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik  

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart,  

2019. február 1-ig értesítjük a diákokat és a szülőket az első félévben elért eredményekről. 

Tanítási szünetek a tanítási évben 

Őszi szünet: 2018. október 29. hétfőtől október 31. szerdáig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. 

(hétfő). 

Téli szünet: 2018. december 27. csütörtöktől 2019. január 2. szerdáig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. 

(csütörtök). 

Tavaszi szünet: 2019. április 18. csütörtöktől 2019. április 23. keddig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. 

(szerda). 

A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási 

intézményekben is alkalmazni kell. 

október 13. szombat    munkanap- Tanösvény nap lesz 

október 22., hétfő    pihenőnap  

november 10., szombat    munkanap 

november 2., péntek    pihenőnap 

december 1., szombat    munkanap 

december 24., hétfő    pihenőnap  

december 15. szombat munkanap 



december 31., hétfő    pihenőnap 

 

Témahetek 

A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket 

a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

 Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között, 

 

Országos mérések, értékelések dátumai 

 A  tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérés dátuma: 2019. 

május 22-én. 

 Az országos kompetenciamérés időpontja: 2019. május 29. 

 

A 2018/2019. tanév rendje meghatározza : 181 tanítási és 6 tanítás nélküli munkanapok számát .  

Tervezett felhasználás 

október 19.                           Pályaválasztási nap        

december 15.                        Továbbképzési nap: Időspirál élményközpont  

május 02                              Továbbképzési nap: Belső értékelés –önértékelés 

május 03.            Szakmai nap 

május 31.            Projekt nap  

június 03.             Diákönkormányzati nap 

 

 Projekthetek az intézményben 

 Egészség hete 

 Fenntarthatósági témahét 

  Három hetet meghaladó projekt formájában ÖKO programok szervezése 

 Lakóhelyem Hódmezővásárhely 

  

 A 2018/2019-es tanévre tervezett több napos ,iskolán kívüli programok: 

 Táborozni jó-erdei iskola a Balatonon (5nap)-június 3.hete-7.évf. 



 Határtalanul!(4nap)-április-7.évf. 

 


