2017/2018. tanév rendjéről a 14/2017. EMMI rendelete alapján
2017. augusztus 24.

csütörtök

Gólyatáboros szülői értekezlet

2017. augusztus 28-30.

h - k - sz

Gólyatábor - Balatonrendes

2017. augusztus 24-28..

cs - p - h

Tankönyvosztás

2017. augusztus 31.

csütörtök

2017. szeptember 1.

péntek

2017. szeptember 11.

10.00
9. évf.10:00
10-12,13:00
13/A 10:00
14:00

Első tanítási nap – rendelet szerint – gimnázium,
szakgimnázium és szakközépiskola 1/9
Első tanítási nap – szakközépiskolás tanulók
részére
2/10, 3/11, 1/11, 2/12

.2017.szeptember 6.-7.

sz.-cs

2017. szeptember 4-8.

h-p

2017. szeptember 28.

csütörtök

2017. szeptember 28.

csütörtök

2017. szeptember 30.

péntek

A Hivatal honlapján közlemény formájában
nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2017. október 6.

péntek

„Aradi vértanuk napja” megemlékezés

2017. október 5.

csütörtök

2017. október 6.

péntek

2017. október 12.

csütörtök

2017. október 12.

csütörtök

2017. október 20.

péntek

2017. október 20.

péntek

2017. október 20.

péntek

14:00-16:00

Tanévnyitó értekezlet – tanároknak

Tankönyvosztás – pótnapok
Szintfelmérők csoportbeosztásokhoz (idegennyelv
és matematika)

16:00-18:00 fogadó óra – minden évfolyamnak
18:00

szülői értekezlet – 9. 1/9. 12., 13.
osztályosoknak

8-10
Nyílt nap délelőtt
16:00-17:00 Nyílt nap délután
8:00

Szakmai pótló, javító vizsga írásbeli

16:00-18:00 Fogadóóra – minden évfolyamnak
18.00

Szülői értekezlet 10. osztályosoknak

A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett
közleményben foglaltak szerint meghatározzák
tanulmányi területeik belső kódját és elektronikus
formában megküldik a Felvételi Központnak.
A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban
kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk
rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell
tenniük a közoktatás információs rendszerben.
Megemlékezés a nemzeti ünnepről

2017. október 23.
2017. október 27.

hétfő
péntek

Nemzeti ünnep - Tanítási szünet
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2017. november 1.

szerda

Munkaszüneti nap- Mindenszentek
Őszi szünet

2017. okt. 30. -.nov.3.

h.-p.

2017. november 6.

hétfő

8:00

Őszi szünet utáni első tanítási nap

2017. november 9.

csütörtök

8-10

Nyílt nap

2017. november 9.
2017. november 9.

csütörtök
csütörtök

16-18
18:00

fogadóóra - minden évfolyamnak
11. évfolyam szülői értekezlete

2017. november 15.

szerda

2017.november 16.

csütörtök

2017. november 20-24.

A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok
számára írásbeli felvételit szervező középfokú
intézmények jegyzékét.
18:00

h-p

GOURMAND Szalagavató
I. negyedéves beszámolók (egyeztetett
időpontban)

2017. november 30

csütörtök

8-10

Nyílt nap délelőtt

2017. december 7.

csütörtök

8-10

Nyílt nap délelőtt

2017. december 8.

péntek

15:00

Központi írásbelire jelentkezési határidő
a leendő 9. évfolyamnak

2017. december 13..

szerda

2017. december 11-15.
2017. december 22.

Leendő 9. évfolyamosok központi írásbeli
feladatlap igényleadás
Írásbeli próba érettségik 12. évfolyamnak (12/B,
13/A) és előrehozott érettségizőknek

h-p

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

péntek

2017. december 27 január 02.
2018. január 3.
2018. január 9-13.

Téli szünet
Téli szünet utáni első tanítási nap

szerda

I. féléves beszámolók (egyeztetett időpontban)

h-p

2018. január 4.

csütörtök

8-10
16-17

Nyílt nap délelőtt
Nyílt nap délután

2018. január 11.

csütörtök

8-10

Nyílt nap

2018. január 26.

péntek

2018. január 21.

szombat

2018. január 20.

szombat

Első félév utolsó tanítási napja
Magyar kultúra napja
10.00

Leendő 9. évfolyam központi írásbeli felvételi
vizsgája

2018. január 29.

hétfő

14:00

Félévet lezáró nevelési értekezlet
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének
mérése

2018. január 9. - ápr. 27.
2018. január 25.

csütörtök

14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga

2018. január 25.

csütörtök

8-10

Nyílt nap

2018.február 2.

péntek

2018. február 8.
2018. február 8.

csütörtök
csütörtök

16-18
18.00

fogadóóra- minden évfolyamnak
Szülői értekezlet 9. 1/9. 12. 3/11 évfolyamnak

2018. február 08.

csütörtök

8-16

Kijavított központi felvételi írásbelik
eredményéről a tanulók tájékoztatása

2018. február 15.
2018. február 15.

csütörtök
csütörtök

16-18
18:00

fogadóóra- minden évfolyamnak
Szülői értekezlet 10. 2/10. 11. évfolyamnak

2018. február 19.

hétfő

2018. február 22.
2018.március 01.
2018. március 08.

csütörtök
csütörtök
csütörtök

2018. február 25.

vasárnap

Első félév tanulmányi eredményéről szülői
értesítés

Az általános iskola továbbítja a tanulói
jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a
Felvételi Központnak.
14.00
14.00
14.00

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi
eljárás keretében.
Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak
emlék napja

2018. február - április

Szakmai szintvizsga a 1/9 évfolyamnak

2018. március 14.

szerda

A középfokú iskola eddig az időpontig
nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi
jegyzéket.

2018. március 5-9.

h-p

2018. március 10.

szombat

2018. március 14.

kedd

2018. március 15.

csütörtök

2018.március 16.

péntek

2018. március 20.

kedd

8-10

Nyílt nap

2018.március 22.

csütörtök

16-18

fogadóóra- minden évfolyamnak

2018. március 28.

szerda

Pénzügyi, vállalkozói téma hét Pénz7 program
Munkanap
„1848-49-es forradalom és szabadságharc”
megemlékezés
Nemzeti ünnep
Pihenőnap

A Felvételi Központ elektronikus formában
megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk

jelentkezettek névsorát.
2018. március 26-30.

h-p

III. negyedévi beszámolók, osztályozó vizsgák
(egyeztetett időpontban)

2018. március 28.

kedd

tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2018.március 29.2018.április 3.

cs-k

2018.április 4.

tavaszi szünet
tavaszi szünet utáni első tanítási nap

szerda

2018. április 9-13.

h-p

Digitális Témahét

2018. április 16-20.

h-p

Végzősök, előrehozott érettségizők beszámolója
16-18

fogadóóra végzős osztályoknak

2018. április 19.

csütörtök

2018. április 13.

péntek

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes
felvételi rangsor megküldi a Felvételi Központnak

2018. április 16.

hétfő

a Holokauszt áldozatainak emléknapja

h-p

Határtalanul program – Erdélybe utazás 40 fő

2018. április 20.

péntek

A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan
és levélben érkezett igazgatói döntéseket,
kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és
tanulói adatlapok egyeztetése alapján és elküldi
azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék)

2018.április 21.

szombat

2018-április 16-20.

Munkanap

2018. április 23-27.

h-p

Fenntarthatóság Témahét

2018. április 24-27.

k-p

Határtalanul program- Szerbiai diákok
látogatása a Budapestre

2018. április 27.

péntek

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2018.április 30.

hétfő

Pihenőnap (szünet)

2018. május 3.

csütörtök

2018. május 3.

csütörtök

2018. május 4.

péntek

14.00

Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamosoknak
14.00

2018. május 7-18.

2018. május 7.

Nevelőtestületi értekezlet a végzős évf. és az
előrehozott érettségizők részére

GOURMAND Ballagás
Rendkívüli felvételi eljárás

hétfő

8.00

Írásbeli érettségi vizsga: magyar nyelv és

irodalom (emelt és középszint)
2018. május 8.

kedd

8.00

Írásbeli érettségi vizsga: matematika (emelt és
középszint)

2018. május 9.

szerda

8.00

Írásbeli érettségi vizsga: történelem (emelt és
középszint)

2018. május 10.

csütörtök

8.00

Írásbeli érettségi vizsga: angol nyelv (emelt és
középszint)

2018. május 11.

péntek

8.00

Írásbeli érettségi vizsga: német nyelv (emelt és
középszint)

2018. május 14.

hétfő

8.00

Írásbeli érettségi vizsga, informatika emelt szint

8.00

Írásbeli érettségi ágazati 5. érettségi tárgy
szakmai vizsga (közép,emelt szint)

2018. május 16.

szerda

2018. május 14.

hétfő

8.00

10. évfolyam kis érettségi magyarból

2018. május 17.

csütörtök

8.00

9. évfolyam kis érettségi földrajzból

2018. május 18.

péntek

8.00

11. évfolyam kis érettségi történelemből

2018. május 17.

csütörtök

8.00

Írásbeli érettségi vizsga, informatika (középszint)

2018. május 17.

csütörtök

16-18

fogadóóra-- minden évfolyamnak

2018. május 18.

péntek

14:00

Írásbeli érettségi vizsga: földrajz (emelt és
középszint)

2018.május 18.

péntek

10:00

Szakmai írásbeli vizsga

2018. május 18.

péntek

8.00

9. nyelvi előkészítős osztályok kis érettségi
angolból

2018. május 16.

csütörtök

2018. május 14.--18.

GOURMAND piknik
Határtalanul program - Erdélyi diákok
látogatása a Budapestre iskolánkba

h-p

2018. május 21.

hétfő

Pünkösd hétfő (szünet)

2018. május 22-25.

k-p

Határtalanul program – Szerbiába utaznak a
gimnázium diákjai

2018. május 23.
2018.május29-31.

szerda

8.00

Kompetenciamérés 10. évfolyam

k-cs

8:00

szakmai vizsga (szóbeli gyakorlati)

2018. május 29. - június 1.
2018. június 1.

Év végi beszámolók (magántanulók)
péntek

A felvételi eljárásnál a benyújtott kérelmek
alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése

2018. június 4.

hétfő

Nemzeti Összetartozás Napja

2018. június 7-14.

Szakmai vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarész

2018. június 7-14.

Szóbeli érettségi vizsgák (emelt szint)

2018. június 14.

csütörtök

2018. június 15.

péntek

2018. június 21-22

13.00

Záró nevelőtestületi értekezlet
Utolsó tanítási nap

cs-p

Bizonyítványosztás – külön beosztás szerint

2018. június 18-23.

Szóbeli érettségi vizsgák (közép szint)
Gourmand

2018. június 21-23.

9. évfolyam beiratkozása

2018. augusztus 22.

szerda

8.00

Javítóvizsga

2018. augusztus 23.

csütörtök

8.00

Osztályozóvizsga

2017/2018 tanév rendje

