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A tanév helyi rendje 2018/2019 

1. A szorgalmi időszak 

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

június 14. (péntek). A tanítási napok száma 179 nap. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 

2019. május 2. Az írásbeli érettségi vizsgák időpontja: május 3-24. 

A szakképző évfolyamon az első tanítási nap szeptember 10, az utolsó tanítási napmájus 2. 

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

A félévi értesítőt 2019. február 1-ig kapják kézhez a tanulók. 

Fogadónapok időpontjai: 2018. november 26. hétfő; 2019. április 08. hétfő 

Szülői értekezletek időpontjai: 2018. szeptember 24-28. és 2019. február 18-22. 

A 11. évfolyamon kisérettségit tartunk 2019. május 6-10. között. A 9-10. évfolyamokon ez alatt speciális órarend 

szerint folyik a tanítás. 

2. Szünetek 

Őszi szünet: 2018. október 27. szombattól 2018. november 4. vasárnapig 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 22. szombattól 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.) 

3. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása  

Nevelőtestületi hatáskörben meghatározva: 

2018.október 13. szombat 

2018. november 10. szombat 

2018. december 1. pályaorientációs nap 

2018. december 15. szombat 

2019. február 11-12. hétfő-kedd 

2019. május 10. péntek, 9-11. évf.: osztálykirándulások 

Iskolai diák-önkormányzati hatáskörben meghatározva:  

2019. április 17. szerda: Istvános nap 
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4. A témahetek megszervezése 

A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok 

szerint hirdeti meg: 

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között  

b) Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között 

c) Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között 

5. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 

A jogszabályban meghatározott méréseket, értékeléseket a 10. évfolyamon, 2019. május 29. napján tartjuk. 

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. 

Jogszabály szerint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát (NETFIT®) 2019. január 9. és 2019. 

április 26. között szervezzük. 

6. Iskolai ünnepek időpontjai 

ünnep megnevezése megtartásának időpontja felelős résztvevők 

Gólyabál október 12. Papp Ildikó  11. d 

Szalagavató  november 24. Parraginé Rimay Nóra nappali 

tagozatok 

Ballagás  május 3. péntek*  Tulipán Ildikó nappali 

tagozatok 

Nemzeti ünnep (október 23. kedd) október 19.* péntek tagintézmény-vezető nappali 

tagozatok 

Nemzeti ünnep (március 15. péntek) március 14. csütörtök* tagintézmény-vezető nappali 

tagozatok 

Tanévzáró ünnepély, bizonyítvány-osztás június 21. 16:00 tagintézmény-vezető, 

osztályfőnökök 

nappali 

tagozatok 

Aradi vértanúk napja (október 6.) október 1-5.** osztályfőnök osztály 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja (február 25.) 

február 25. - március 1.** osztályfőnök osztály 

Holokauszt áldozatainak emléknapja 

(április 16.) 

április 15-16.** osztályfőnök osztály 

Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

június 4-7.** osztályfőnök osztály 

* A jelölt tanítási napon a tanítási rend változik. 

** A megemlékezések megszervezhetők osztályfőnöki vagy szakórákon az órarend figyelembevételével. 

7. Az évi rendes diák küldött közgyűlés ideje 

Az évi rendes diák küldött közgyűlés tervezett ideje: 2018. november 6 
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8. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek témája és időpontja 

Értekezlet dátuma Az értekezlet célja, főbb napirend 

2018. aug. 27. 8:15 Tájékoztató értekezlet (javítóvizsgák, tankönyvosztás). 

2018. aug. 31. 9:00 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

2018. nov. 12. Pedagógiai szakmai munka 

2019. jan. 24-25. Félévi osztályozó értekezletek (jegyek lezárása január 23. szerda 12 óra) 

2019. febr. 04.  Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet  

2019. április 30. Végzősök osztályozó értekezlete (jegyek lezárása április 29. hétfő 12 óra) 

2019. május. 27.  Aktualitások 

2019. jún. 13-14. Év végi osztályozó értekezlet (jegyek lezárása június 12. szerda 12 óra) 

2019. június 28.  Tanévzáró értekezlet, a szakmai munka értékelése. 

9. Osztályozóvizsgák 

I. félév: 

 értesítés határideje: 2019. január 4. péntek 

 osztályozóvizsgák ideje: 2019. január 14-22. kedd 
II félév: 

 értesítés határideje: 2019. május 24. péntek 

 osztályozóvizsgák ideje: 2019. június 3-11. kedd 

II félév: végzősök osztályozóvizsgája 

 értesítés határideje: 2019. április 5. péntek 

 osztályozóvizsgák ideje: 2019. április 15-26. péntek 

10. Nyílt napok 

 2018. október 10. szerda 

 2018. november 15. csütörtök 

 2019. január 8. kedd 

11. BGSZC Pedagógiai Napok 

 2018. október 16-18. 
 

12. 8. évfolyam felvételi eljárásának időpontjai 

 2019. január 19. központi írásbeli vizsga 

 2019. február 21. - március 14. szóbeli meghallgatások ideje 

13. Beiratkozás a 9. évfolyamra 

 2019. június. 20. csütörtök 9:00 

14. Tanévzáró és bizonyítványosztás 

 2019. június 21. péntek 


