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14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018-as tanév rendjéről
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében
meghatározott méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi meg 2018.
május 23. 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 2017. november 24-ig küldik meg,
a Hivatal által meghatározott módon.

Egészség nevelés (iskola- egészségügyi ellátás)
A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolai tanulók
esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszerveznünk. A mérés eredményeit 2018. június 1-jéig feltölteni a NETFIT® rendszerbe.

Az új tanév legfontosabb időpontjai, teendői
Továbbiakban az új tanév legfontosabb időpontjaira, országos és helyi szintű közoktatási, nevelési feladatira hívom fel a figyelmet, melyek szakiskolánkra is vonatkoznak, s melyeket a köznevelési és szakképzési törvény ír elő az intézmények számára.
A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és
utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakközépiskolában százhetvenkilenc (179) nap.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2018. május 3.
A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt
munkanapon belül kell megküldeni.
Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, haA Szent József Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola 2017/18-as tanévi munkaterve 3

tékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás
céljából meg kell küldeni az iskola szülői munkaközössége vezetőjének, az intézmény fenntartójának.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú
iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás
nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).
Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év
kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak
szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2)
és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon tartott tanítási
nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1)
bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

A vizsgák rendje: Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
A szakközépiskolákban, szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét– az
alábbi időszakban kell megszervezni:
Írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2018 . május 14–15., május 17–18., május 23., 8.00-tól
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Szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2018. május–június
Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. május–június
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A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a
Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben
A

B

1.
2.

Határidők
2017. szeptember 11.

3.

2017. szeptember 30.

4.

2017. október 20.

5.

2017. október 20.

6.

2017. október 31.

7.

2017. november 15.

8.

2017. december 8.

9.

2017. december 12.

Feladatok
Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi
Programba, valamint az Arany János KollégiumiSzakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi
eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell
hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a
nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az
Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és
az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint
az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tud-

10. 2017. december 13.

11. 2018. január 19.
12. 2018. január 20.
13. 2018. január 20., 10.00

14. 2018. január 25., 14.00
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15. 2018. január 26.
16. 2018. február 8.
17. 2018. február 9.

18. 2018. február 19.

19. 2018. február 19.
20. 2018. február 22.
- március 13.
21. 2018. március 14.
22. 2018. március 21-22.
23. 2018. március 23.
24. 2018. március 28.
25. 2018. március 28.
26. 2018. március 28.

27. 2018. április 10.
28. 2018. április 13.
29. 2018. április 20.
30. 2018. április 27.

31. 2018. május 7-18.

tak részt venni.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a
pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős
miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig
a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a
tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott
rendészeti szakgimnáziumokba.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti,
korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a
következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy
intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint
az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési
Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú
tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Klebelsberg
Központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb
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32. 2018. május 7.
- augusztus 31.
33. 2018. május 18.
34. 2018. június 1.
35. 2018. június 18.

36. 2018. június 18.

37. 2018. június 21-23.
38. 2018. július 25.
- augusztus 10.

39. 2018. augusztus 1-31.
40. 2018. augusztus 31.

tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat
ki.
A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás
befejezése a fenntartónál.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó
lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg
Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén
működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési
intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó
lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben
kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési
Hídprogramba.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt,
amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és
a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában
lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző
iskolába.
Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott
rendészeti szakgimnáziumokba.
Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.
Magyar Közlöny 90. szám, 2017. június 14.
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Ütemterv, naptári terv a 2017/2018-as tanévre
Augusztus
21. hétfő

Feladat megnevezése

Felelős

Tantestületi értekezlet

Igazgató
Tantestület

22-23. kedd, szerda Javítóvizsgák

Igazgató
Vizsgáztató tanárok

24. csütörtök

Szeptember
01. péntek

Tankönyvek átvétele

Tankönyvfelelős

Feladat megnevezése

Felelős

Tanévnyitó szentmise, rövid ünnepség

Igazgató

Osztályfőnöki órák, diákok tájékoztatása

Béla atya
Tantestület

04. hétfő

Első órában tanulók baleset- és munkavédelmi, va-

Végh Levente

lamint tűzvédelmi oktatása az ebédlőben, tanköny-

Varga Gábor

vek kiosztása
04. hétfő

DÖK-ülés, tagok megválasztása

Váraljai Katalin

8-án pénteken

Kisboldogasszony ünnepe

Béla atya

Szent Teréz

Váraljai Katalin

21. csütörtök

Magyar dráma napja

Váraljai Katalin

25. hétfő

Szent Gellértnek a katolikus iskolák védőszentjének Igazgató

27. szerda

ünnepe - diákmise

Béla atya

Szülői értekezlet, SZMK ülés

Igazgató
Béla atya
Tantestület

Október

Feladat megnevezése

Felelős

02. hétfő

Kis Szent Teréz ünnepe

Béla atya

02-06. hétfő-péntek Pótírásbeli vizsgák

Igazgató

06. péntek

Az aradi vértanúk emléknapja- megemlékezés

Váraljai Katalin

09. hétfő

Magyarok nagyasszonya ünnep – Diákmise

Igazgató
Béla atya
Tantestület
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13. péntek

Szülői értekezlet

Igazgató
Osztályfőnökök

20. péntek

II. János Pál pápa ünnepe

23. hétfő

Tanítás előtti megemlékezés az 1956-os forradalom- Igazgató
ra

27. péntek

November

Igazgató
Váraljai Katalin

Negyedéves értekezlet, őszi szünet előtti utolsó taní- Igazgató
tási nap

Tantestület

Feladat megnevezése

Felelős

10.30.-03.

Az őszi szünet

06. hétfő

Őszi szünet utáni első tanítási nap

Igazgató

Szent Imre ünnepe megemlékezés

Tantestület
Béla Atya

13. hétfő

Magyar szentek és boldogok ünnepe

Váraljai Katalin

13. hétfő- 30. csütör- Iskolánk népszerűsítése (iskolalátogatás, nyílt napok Váraljai Katalin
tök

szervezése), végzős 8. osztályosok figyelmét felhív- Varga Gábor
juk iskolánkra.

December
01. péntek

Feladat megnevezése

Felelős

Első Adventi gyertya meggyújtása. További gyertya- Béla atya
gyújtások: dec. 08 és dec. 15 és dec.22-én, a karácsonyi szentmisénken

06. szerda

Mikulás, Szent Miklós

Béla atya
Tantestület

08. péntek

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnep

Béla atya

22. péntek

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap – karácsonyi

Igazgató

szentmise, kora délután: végzőseink szalagavató ün- Béla atya
nepsége
27.- január 2.

Téli szünet

Január

Feladat megnevezése

03. szerda

A téli szünet utáni első tanítási nap

09. kedd

NETFIT- felmérés megkezdése

Nevelőtestület

Felelős

Varga Gábor
Deák Lajos

05. péntek

Vízkereszt- szentelmények diákmise iskola és diákjai Béla atya
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megáldása
15-19. hétfő-péntek Szakmás tanulóink félévi vizsgája –9. osztályosok
szintvizsga időpontjának egyeztetése, jelentkezés

Igazgató
Igazgató
Iskolatitkár
Tantestület

22. hétfő

A magyar kultúra napja – tanítás előtti verses, zenés Váraljai Katalin
köszöntő műsor

24. szerda

Osztályozó értekezlet

Igazgató
Tantestület

26. péntek

Első félév utolsó tanítási napja, Félévi munkát érté- Igazgató
kelő nevelőtestületi értekezlet

Osztályfőnökök

Február

Feladat megnevezése

Felelős

02. péntek

Félévi értesítők kiadásának utolsó határideje – elekt- Igazgató,
ronikus napló segítségével, Gyertyaszentelő Nagy-

Béla atya

boldogasszony ünnepe
12. hétfő

Betegek világnapja

8-13. csütörtök-kedd Farsang
13. kedd

Húshagyókedd

14. szerda

Bálint nap, Hamvazószerda

Tantestület
Tantestület
Béla atya
Tantestület

19. hétfő

Az általános iskolák továbbítják a jelentkezési lapo- Igazgató
kat a középiskolákba

Iskolatitkár

26. hétfő

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

Váraljai Katalin

Március

Feladat megnevezése

Felelős

10. szombat

Munkanap

Tantestület

14. szerda

Tanítás előtt ünnepi megemlékezés, műsor az 1848- Váraljai Katalin
49-es forradalom és szabadságharcról

15-16. csütörtök-

Tanítási szünet

péntek
19. hétfő

Cigányság világnapja: Ceferínó- megemlékezés

Igazgató
Tantestület

22-23. csütörtökpéntek

9. eladó és asztalos tanulók szintvizsgája

Igazgató
Szakoktató
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22. csütörtök

A víz világnapja, Szent József ünnepe (19-e)

Igazgató
Béla atya
Váraljai Katalin

23. péntek

Ballagó tarisznyák megrendelése

Iskolatitkár

26. hétfő

Gyümölcsöltó nagyboldogasszony ünnepe

Béla atya

28. szerda

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, Húsvéti mi- Béla atya
se

29-03. csütörtök-

Tavaszi szünet

kedd

Április

Feladat megnevezése

04. szerda

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

09-13. hétfő-péntek Digitális témahét

Felelős

Igazgató
Iskolatitkár

11. szerda

Költészet napja

Váraljai Katalin

13. péntek

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

Iskolatitkár

20. péntek

Egyeztetett felvételi jegyzék

Iskolatitkár

21. szombat

Munkanap

23. hétfőtől

Végzősők évvégi vizsgái a héten

Tantestület

24-25. kedd-szerda

Környezettudatossági napok

Váraljai Katalin

27. péntek

Az iskola megküldi a hivatalos felvételről vagy az

Igazgató

elutasításról az értesítőt a jelentkezőknek.

Iskolatitkár

Szent József Kupa és ünnepség

Tantestület

Május

Feladat megnevezése

Felelős

01. kedd

Munkaszüneti nap

02. szerda

József a munkás

Váraljai Katalin

10. csütörtök

Madarak és fák napja

Váraljai Katalin

14-23. közötti kije- Szakács tanulóink írásbeli vizsgája –
lölt napon

Igazgató

vizsgabejelentkezési folyamatot korábban megkezdjük.

18. péntek

Pünkösdi szentmise

Béla atya

21. hétfő

Munkaszüneti nap (Pünkösd)

23. szerda

Országos kompetenciamérés 10. osztályosoknak

Igazgató

28. hétfőtől

Diákok év végi vizsgái

Tantestület
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30. szerda

Szent Jobb megtalálásának ünnepe

Váraljai Katalin

Június

Feladat megnevezése

Felelős

04. hétfő

Úr napja szentmise

Béla atya

13. szerda

Osztályozó értekezlet

Tantestület

15. péntek

A tanév utolsó tanítási napja

20. szerda

Hálaadó szentmise, ünnepi tanévzáró

Igazgató
Béla atya
Váraljai Katalin

21-22. csütörtök-

Beiratkozás

péntek

Igazgató
Iskolatitkár
Leendő oszt-főn.

25. hétfő

Tanévzáró értekezlet – erre az időpontra a tanév

Igazgató

munkáját értékelő, elemző írásbeli beszámolót, statisztikai prezentációt a nevelőtestület megismeri,
megvitatja. Majd az ehhez kapcsolódó intézkedési
tervvel együtt másnap megküldi a fenntartónak. (Régi gyakorlat ez iskolánkban, hasonló módon az új
tanévtől mintegy taglalja és elő is írja már a törvény
minden oktatási intézmény számára)
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