
III. A 2017/2018. tanév rendje 

 

A Magyar Közlöny 2017. évi 90. számában, június 14-én került kihirdetésre a 2017/2018. évi 

tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet. 

 

A tanítási év időbeli keretei 

 

A 2017/2018. tanévben a tanítási év 

 

- első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek) 

- utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek). 

 

A tanítási napok száma 

A 2017/2018. tanévben a tanítási napok száma 

- az általános iskolákban száznyolcvan nap 

 

Az első félév: 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. 

 

 

A tanítási szünetek: 

 

-  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). 

-  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). 

 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 
 

A szorgalmi idő alatta nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott célra az általános 

iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használunk fel, melyből egy tanítás 

nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskola 

diákönkormányzata dönt. 

 Papírgyűjtés 2017.09.22. 

 Pályaorientációs nap 2017.10.04. 

 Karácsonyi projektnap 2017.12. 

 Gyermeknap 

 



 

Áthelyezett munkanap: 

 2018.03.10. Március 15. projektnap 

 2018.04.21. Tavaszi túra a tanösvényen 

 

Mérések rendje: 

 

- 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. 

 

-  A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak 

kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első 

idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli 

idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló 

mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án 

végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az 

iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli 

tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett 

nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig, az elvégzett 

iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal 

által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen 

nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben 

szokásos módon teszi közzé 2018. június 15-ig. 
 
 
 
 

- A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni 

hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és 

kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2017. október 13-ig felmérik azon 

első évfolyamos tanulóik körét, 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 

alkalmazását. Az igazgatók 2017. október 27-ig a Hivatal által meghatározott módon 

jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott 

vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-jéig kell 

elvégezniük. 

 

 

 

 

 

- A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2880%29B%281%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP%2879%29B%286%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP%2879%29B%286%29
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2880%29B%289%29


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. 

 

 

 

 

Témahetek: 

 

- pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között; 

7-8.osztály  

Felelős: osztályfőnökök 

 

- digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között; 

1-2-3.osztály  

Felelős: osztálytanítók 

 

-  fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között 

1-8.évfolyam 

Felelős: osztályfőnökök 

 

 

Nemzeti ünnepek, iskolai emléknapok, megemlékezések: 

 Tanévnyitó 

 október 06. – Aradi vértanúk 

 október 23. – Nemzeti ünnep 

 március 15. – Nemzeti ünnep 

 április 16. – Holokauszt emléknap 

 június 04. – Nemzeti összetartozás napja 

 Ballagás 

 Tanévzáró ünnepség 

  



VI. A 2017/18. tanév programjai, rendezvényterve 

Esemény Dátum Felelős 

Iskolára hangoló napközis 

tábor 

augusztus utolsó hete Lapsánszkiné Késely 

Erzsébet 

Lőrinc Brigitta 

Csibeváró  augusztus utolsó hete 1.oszt. tanítói 

Tanévnyitó értekezlet 2017.08.30. igazgató, igazgatóhelyettes 

Ünnepélyes tanévnyitó 2017.szept.01. Dargainé CzJ- Marincsák Iné 

Rendkívüli hittanóra a 

katolikus kápolnában 

2017.szept.01. Hitoktató: Aranyosi 

Zsuzsanna, igazgató 

Szülői fórum 2017.szept.11. Igazgató 

Szülői értekezletek 2017.szept.11. Osztályfőnökök 

Igazolt mulasztás-Erzsébet 

tábor Fonyódligeten 

2017.09.13-15. igazgató 

Szatmáriné Csécsi Andrea 

Szakkörök beindítása 2017.szept. 2. hete Igazgató, szakkörvezetők 

Továbbtanulási tanácsadás 2017.szept. Zajácz András 

Családi nap 2017.szept. igazgató, igazgatóhelyettes 

Tankönyv pótrendelés 2017.szept. Tankönyvfelelős 

Útravaló ösztöndíj Pályázat 2017. szeptember 7-8. osztály osztályfőnökei 

Egészségnap Bükkaranyoson 2017. szeptember Zajácz András 

Alsós futball-találkozó a 

bükkaranyosiakkal  

2017. szeptember Horváthné Kovács Valéria 

Palacsintás nap: 

Vendégségben az óvodában 

2017. szept.23. 1. oszt. tanítói 

Madárgyűrűzés 2017. szeptember intézményvezető 

Szakmák éjszakája 2017. szept utolsó hete 8. oszt.osztályfőnöke 

Pályaorientációs nap – Mi a 

pálya? 

2017. október eleje 7-8. osztályfőnöke 

Papírgyűjtés 2017.09.22. DÖK segítő pedagógus 

Szüreti nap 2017.szept. utolsó hétvégéje Valamennyi pedagógus 

A népmese világnapja 

MESEPROJEKT 

2017.utolsó hete osztálytanítók 

Jelentkezés 

levelezőversenyekre 

2017.szept.30. tanítók, szaktanárok 

A zene világnapja 2017.okt.02. Lapsánszkyné Késely 

Erzsébet 

Az állatok világnapja 2017. október eleje Dargainé Czeglédi Julianna 

Aradi vértanúk napja 2017.okt.06. dr Szűcsné Bata Lívia 

osztálytanítók 

Együtt éneklés Harsányban 2017.10.06. intézményvezető 

Szatmáriné Csécsi Andrea 

Múzeumi projekt nap 2017.10.10. intézményvezető 

tanítók, szaktanárok 

A Szegedi Látványszínház 

előadása 

2017.10.19. intézményvezető 

Idősek köszöntése 2017.okt.13. 4. oszt. és osztályfőnökük 

A 8. osztályos tanulók 

szüleinek tájékoztatása 

2017.okt. 2. hete Osztályfőnök, igazgató 



Iskolai ünnepély okt.23. 2017.okt.20. dr Szűcsné Bata Lívia, 

Szatmáriné Csécsi Andrea 

Projektnap”56 2017.okt.20. Tanítók, Szaktanárok 

POK szakmai napok 2017. okt. vége Igazgató, igazgatóhelyettes 

Pályaválasztási kiállítás 2017.okt.-nov. Zajácz András 

Bihari Sándor sírjának 

gondozása koszorúzás 

2017.okt. vége DÖK 

Hallowen-látogatás 

családokhoz 

2017. nov.eleje Marincsák Istvánné 

   

Nyílt tanítási nap  az 

1.osztályban 

2017. nov. közepe Dargainé Czeglédi Julianna 

Lőrinc Brigitta 

Játszóház a Faluházban 2017.nov Osztályfőnökök 

Jótékonysági Bál 2017.nov.25. Szmk, nevelőtestület 

Óvodai tájékoztató leendő 

1.oszt.tanuló szüleinek nyílt 

tanítási órákkal- VÁR AZ 

ISKOLA 

2017. nov.3-4. hét igazgató, leendő 1.oszt tanító 

DIFER vizsgálatok 2017.nov 3-4 hete Dargainé Czeglédi Julianna 

Luca napi népszokások 2017.dec eleje 2.osztály, osztályfőnök 

Adventi gyertyagyújtás 1. 2017.11.24.  

Adventi gyertyagyújtás 2.-a 

katolikus kápolnában 

2017.dec.01. Aranyosi Zsuzsanna 

hitoktató,munkaközösség 

vezetők 

Adventi gyertyagyújtás 3. 2017.12.08. Alsó tagozatosok, mkv. 

Adventi gyertyagyújtás 4. 201712.15. Felső tagozatosok, mkv. 

Mikulás 2017.dec.06. 2.oszt. Horváthné Kovács 

Valéria 

Jelentkezés a központi 

felvételi vizsgára 

2017.dec.08. 8.oszt.osztfőnök 

Családi nap 2017. dec. második hete Mk.vezető, 

intézményvezetés 

Betlehemezés-intézmények 

köszöntése 

2017.dec.3.hete 3.osztály of. Szatmáriné 

Csécsi Andrea 

Játszóház 2017.dec. osztályfőnökök 

Kreatív karácsony, vásár, 

családi nap 

2017.dec. Szmk, Mkv. 

Madárkarácsony 2017.dec. 3.hete Dargainé Czeglédi Julianna 

A Magyar Kultúra napja 2018. jan. Dr Szűcsné Bata Lívia 

8.oszt. 

Osztályozó értekezlet 2018.jan.  Igazgató. osztályfőnökök 

Félévi értekezlet 2018.jan.  igazgató, igazgatóhelyettes 

Szülői értekezletek 2018.jan. utolsó hete osztályfőnökök 

Kiszebáb készítése 2018.febr. eleje 3.oszt. Szatmáriné Csécsi 

Andrea 

Farsangi karnevál 2018. február eleje Mkv 

A kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja-

megemlékezés 

2018.febr.25. 7.oszt, dr. Szűcsné Bata 

Lívia 



Háziversenyek 2018.febr.márc. tanítók szaktanárok 

Projekt. március 15. 2018.márc.15. Mkv 

Március 15. ünnepély 2018.márc.15. dr. Szűcsné Bata Lívia, 

Szatmáriné Csécsi Andrea 

Projekt: A Költészet napja 

(mese) 

2018.ápr.11. Mkv. alsó tagozat 

Aprók szava mesemondó 

verseny 

2018.ápr. alsós Mkv 

Zöld napok projekt 2018.ápr.-máj. Mkv. 

Nyílt nap: Leendő első 

osztályosok fogadása 

2018.május 1.oszt. osztályfőnöke 

Dargainé Czeglédi Julianna 

Anyák Napja 2018.máj. első hete osztályfőnökök 

Úszásoktatás 2018.máj. vége 4-6. oszt. Zajácz András 

Nyílt tanítási órák 2018.máj1-2 hete osztályfőnökök 

osztálykirándulások 2018.máj.-jún. osztályfőnökök 

Gyermeknapi projekt 2018.máj. vége DÖK nevelőtestület 

Idegen nyelvi mérés 2018.máj.16. 6-8 oszt.oszt.főn. Marincsák 

Istvánné 

Kompetencia mérés 2017.máj.23. 6-8.oszt. főnökök  

Családi Nap 2017.máj-jún Igazgató, igazgatóhelyettes 

Nemzeti összetartozás napja 2017.jún.04. osztályfőnökök 

Bükk-kupa 2017.jún. Zajácz András 

Osztályozó értekezlet 2017.jún. Igazgató, tantestület 

Ballagás 2017.jún.16. Igazgató, 7-8. 

osztályfőnökök 

Tanévzáró, bizonyítvány 

osztás 

2017.jún. Igazgató, tantestület 

Nevelőtestületi értekezlet a 

tanév végén 

2017.jún. Igazgató, tantestület 

 

 

 


