A 2019/2020. tanév helyi rendje
Az emberi erőforrások minisztere minden évben, rendeletben határozza meg a következő tanév
rendjét.
A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint a tanítási év első
tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő).
A tanítási napok száma száznyolcvan nap.
A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a
tanulókat, szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli
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.
A tanítás nélküli munkanapok időpontját és felhasználását az iskola nevelőtestülete az alábbiak
szerint határozza meg:
2019. november 08.
2019. december 14.
2020. április 07.
2020. április 08.
2020. május 29.
2020. június 12.

Pályaorientációs nap
Belső továbbképzés
„A nyelv egy szépen szóló muzsika” megyei helyesírási és
nyelvhelyességi verseny
Megyei angol, német nyelvi akadályverseny 7-8.évfolyamon
Osztálykirándulás
DÖK - nap

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2019. november 4. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2020. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2020. április 15. (szerda).
A témahetek az alábbi időpontok szerint kerültek meghirdetésre:
•

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2-6. között,

•

Digitális témahét 2020. március 23-27. között,

•

Fenntarthatósági témahét 2020. április 20-24. között.

Az országos kompetenciamérés időpontja: 2020. május 27. 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 iskolák a Hivatal részére 2019. november 22-ig
küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében
2019. október 11-ig szükséges felmérni azokat az elsősöket, 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 (továbbiakban:
DIFER) alkalmazását. 2019. október 25-ig kerül megküldésre a Hivatalnak az érintett tanulók
létszáma. A DIFER mérések befejezésének határideje 2019. november 29.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát a felső tagozaton 2020. január 8. és
2020. április 24. között kell elvégezni. A mérés eredményeinek feltöltési határideje a NETFIT®
rendszerbe: 2020. május 29.
Az EMMI rendelet munkatervről szóló fejezetében rögzítettek szerint az intézményben az
alábbiak szerint valósulnak meg a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk
mártírjainak emlékét őrző megemlékezések időpontjai:

Emléknap neve

Dátuma

Iskolai megemlékezés
időpontja

Az aradi vértanúk napja

Október 6.

2019. október 4.

A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak napja

Február 25.

2020. február 25.

A holokauszt áldozatainak napja

Április 16.

2020. április 16.

A Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4.

2020. június 4.

Nemzeti ünnep

Október 23.

2019. október 14-22.
(emlékhét)

Nemzeti ünnep

Március 15.

2020. március 9-13.
(emlékhét)

Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított emléknapok, programok az
alábbiak szerint kerültek tervezésre:
Emléknap, program megnevezése

Tervezett időpontja

Családi nap

2019. szeptember 19.

Nyílt nap a leendő elsősök és jelenlegi tanítványok szüleinek

2019. november 20.

Karácsonyi műsor és koncert

2019. december 18.

Megyei tanulmányi versenyek

2020. április 7-8.

Jankó Csaba emléktorna

2020. május 08.

Jótékonysági Gála

2020. május 21.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek és megrendezésük tervezett időpontjai az alábbiak
szerint kerültek rögzítésre az Ütemtervben:
Ünnep megnevezése Az ünnepség tervezett időpontja
Tanévnyitó

2019. szeptember 2.

Ballagás

2020. június 15.

Tanévzáró

2020. június 19.

A nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek és fogadó órák az alábbiak szerint kerültek
ütemezésre:
Esemény megnevezése

Időpont

Alakuló nevelőtestületi értekezlet

2019. augusztus 22.

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

2019. augusztus 30.

Szülői értekezletek

2019. szeptember 9-10.

Fogadó órák

2019. december 10.

Félévi nevelőtestületi értekezlet

2020. január 30.

Szülői értekezletek

2020. február 11-12.

Fogadó órák

2020. május 05.

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

2020. június 26.

