Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szeghalom
14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről

A tanév, a tanítási év rendje

1. Tanítási napok:
2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év
keretei között kell megszervezni.
(2) 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 180 nap.
A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 178, gimnáziumban,
szakközépiskolában és szakiskolában 179 nap a tanítási napok száma.
(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó
tanítási nap
- középfokú iskolákban - 2018. május 3.,
(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek
nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)30. § (3)
bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt
esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2018/2019. tanítási évben történő feldolgozásáról.
4. § (1) 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.
(2) 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,
hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet
tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a
fenntartónak.
2. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok:
5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra, a nappali oktatás munkarendje szerint működő
szakközépiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli
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munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a
nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy
tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
6. § (1) Az őszi szünet 2017. október 30-tól 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).
(2) 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).
(3) 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).
(4) Az iskola a 6. § (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.
Az (1)-(4) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az
iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet
megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.
(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30.
§ (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
Tanítás nélküli munkanapok rendje
1. nap

2. nap

3.

nap

Pályaorientációs nap – Nyílt nap október 25.
Európai Szakképzési Hét keretében kiállítás: „A szeghalmi szakképzés 75
éve” 2017. november 20-24 között
Diáknap (2018. február 23 /péntek/)

4. nap

Sportnap (2018. április közepe, az időjárás függvényében)

5. nap

Írásbeli érettségi vizsga - Magyar nyelv és irodalom (2018. május 07. /hétfő/)

6. nap

Írásbeli érettségi vizsga - Matematika (2018. május 08. /kedd/)
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7. nap

Írásbeli érettségi vizsga – Történelem (2018. május 09. /szerda/)

8. nap

Szakgimnáziumban: felhasználása később

Munkaszüneti napok körüli munkarend a 2016/2017-es tanévben:
Munkaszüneti nap 2016-2017

Munkanap áthelyezés 2016-2017

2018. március 16. (péntek)

2018. március 10. (szombat)

2018. április 30. (hétfő)

2018. április 21. (szombat)

Szülői értekezletek, fogadóórák rendje:

Tanári

Időpont

Érintettek

2017. szeptember 20. 16 00

Összevont iskolai szülői értekezlet

2017. október 16. 17 00

Osztályok szülői értekezlete I. félévi

2018. február 14. 1700

Osztályok szülői értekezlete II. félévi

2018. március-április

Végzős osztályok szülői értekezlete

fogadóórák:

egyéni

beosztás alapján /megtalálható az iskola tanári

hirdetőtábláin illetve az iskola elektronikus oldalán/ Az érdeklődő szülő egy nappal
korábban jelezze a kolléga irányába a megkeresést.
3. A vizsgák rendje:
7. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1.
mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.
5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési
Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben
8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési
Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.
4. A tanulmányi versenyek:
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9. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét,
amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket
pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre
felkészíti a tanulókat.
5. A témahetek megszervezése:
10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben
az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:
a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,
b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,
c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.
(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a
témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával
összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.
6. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:
11. § (1) 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..
(3) A Hivatal 2019. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket
készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az
intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján
nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős
miniszternek, aki azt 2019. április 26-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.
(7) A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés
keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4.
évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell
megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június
1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.
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12. § (1) 2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében kell
megvizsgálni a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi
nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények
által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai
támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő
megfelelését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását a Hivatal
látja el. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2018. június 29-ig küldi meg az oktatásért
felelős miniszter részére.
7. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárok:
13. § Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárokat a
4. melléklet tartalmazza.
10. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
15. § Ez a rendelet 2019. június 1-jén hatályát veszti.
1. – 4. számú mellékletet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet tartalmazza
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