
A 2018/2019 tanév munkaterve  

 
Készült a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján 

 

  

AUGUSZTUS 

22. szerda 
900 

1000 

Alakuló értekezlet 

Munkaközösség-vezetői megbeszélés 
  

Munkaközösségek megbeszélései, munkatervek készítése  

23. csütörtök 900  Természettudományi mk.   

28. kedd 900  Bölcsész mk.   

24. péntek 900  Testnevelés mk.   

28. kedd 800  Szakmai mk.   

28. kedd 1000  Osztályfőnöki mk.   

24. péntek 900 
Pótvizsgák előkészítése. 

Tanári továbbképzés 5 fő (Ginop) 
  

25. szombat  Tanári továbbképzés 5 fő (Ginop)   

27. hétfő 800 Pótvizsga/osztályozó vizsga   

27. hétfő 1600 Nyári gyakorlatok teljesítésének ellenőrzése, osztályfőnökök tájékoztatása    

30. csütörtök 

900 

1100 

1200 

Tanévnyitó értekezlet 

Dolgozók munka- és balesetvédelmi oktatása 

„Hét szokás” módszertani továbbképzés 1. (Ginop) 

  

  Pedagógusok őszi-téli szabadságainak tervezése   

30. csütörtök 1600 Tanévet lezáró adminisztrációk (nyári gyakorlatok, záradékok…) a Krétába   

31. péntek  Technikusok beiratkozása   

31. péntek 900 Csapatépítő nap pedagógusoknak (Dunafalva)   



 

  

SZEPTEMBER 

03. hétfő 

800 Ünnepélyes tanévnyitó, első tanítási nap   

900 

Osztályfőnöki órák (3 óra) 

 adategyeztetések (9-12 évf.)… 

 gyakorlati naplók összegyűjtése, ellenőrzése… 

 9. évfolyamnak helyismeret, az iskola bemutatása 

 felkészülés a projektnapra  

  

1100 Balesetvédelmi oktatás a tanulóknak   

1145 Tankönyvosztás (12. évf.)   

04. kedd 800 

Pályaorientációs projekt-nap. 

Nagypandúr sziget: teljesítmény túra 3 állomással 

 Pályaműveltségi kvíz 

 Házi rend teszt 

 Iskolatörténeti-totó) (9-12. évf.) 

Falatozó (zsíros kenyér, ásványvíz) 

  

05-07-ig  Tankönyvosztás a kiírt rend szerint   

14. péntek 
1400-

ig 
Tanmenetek elkészítése, feltöltése a KRÉTA naplóba   

12. szerda 1430 Diákközgyűlés (választás)   

19. szerda 1430 Osztályfőnöki munkaközösség megbeszélése (téma: szülői értekeztet)   

24. hétfő  
Megemlékezés: Bereczki Máté születésének évfordulója (09. 24.) 

Kiállítás, Bereczki Máté munkásságának bemutatása 
  

21. péntek  Tanterem-dekorációk elkészítése   

24. hétfő 1600 Szülői értekezlet (SZMK tag választás)   

27. csütörtök  Szüreti napok (minden osztálynak 1 nap)   

28. péntek 1100 Gólyaavató   



 
  

OKTÓBER 

01. hétfő 1600 SZMK alakuló gyűlés   

04. csütörtök 800 PÉM   

05. péntek  Megemlékezés (aradi vértanuk)   

08. hétfő  Bűnmegelőzési előadások kezdete     

12. péntek  Vezetői tanfelügyelet   

13. szombat  MUNKANAP 10.22. (hétfő) helyett 

Nevelőtestületi kirándulás. (Tanítás nélküli munkanap 3.) 

  

15. hétfő  „Foglalkozások hete” NAK nyílt nap   

19. péntek 

 Tagozatkódok meghatározása. 

Felvételi eljárás rendjének és a felvételi tájékoztatónak közzététele, rögzítése a 

KIR-ben. 

A felvételi tájékoztató megjelentetése az iskolai honlapon. 

  

19. péntek  Iskolai ünnepség (október 23.)   

25. csütörtök  Nyílt nap (vidékieknek)   

26. péntek  Nyílt nap (bajaiaknak)   

26. péntek  Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

Őszi szünet (10.29. hétfő – 31. szerda) 

  Első negyedév értékelése   

  Általános iskolák értesítése a tanulóik előző évi eredményeiről (első két évben)   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOVEMBER 

05. hétfő  Az őszi szünet utáni első tanítási nap    

  Egy osztályban tanító tanárok megbeszélései (osztályfőnök javaslata alapján)   

10. szombat  
MUNKANAP 11.02 (péntek) helyett. 

Tanítás pénteki órarend szerint. 
  

19.  Idegen nyelvi vetélkedő   

14.  Implom József helyesírási verseny   

  Rendvédelmi verseny   

  Pályaválasztási kiállítás (Baja, Kalocsa…)   

10. péntek  Szülők értesítése írásban az első negyedév eredményeiről   

12. hétfő 1500 Fogadóóra   

24-ig  Az országos méréshez szükséges adatok megküldése a Hivatalnak   

27. kedd  Intézményi tanfelügyelet   

30. péntek  Tanulói, szülői elégedettségmérés (online kérdőívek)   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

DECEMBER 

01.szombat  MUNKANAP 12.24. (hétfő) helyett 

Tanítás hétfői órarend szerint. 

  

  Karácsony Kupa – röplabda házibajnokság   

  Diákolimpia (foci)   

  Adventi vásár   

12. szerda 1430 Tantestületi megbeszélés (közösségi nap: karácsonyi műsor stb.)   

15. szombat  MUNKANAP 12. 31. (hétfő) helyett 

Tanítás hétfői órarend szerint. 

  

20. csütörtök  Közösségi nap: karácsonyi műsor, műveltségi vetélkedő   

21 péntek  Tanítás nélküli munkanap   

Téli szünet (12. 27 - 01. 02.) 

2019.01.03. 

csütörtök 

 Az téli szünet utáni első tanítási nap.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JANUÁR 

03. csütörtök  Tanítás nélküli munkanap   

04. péntek  Tanítás nélküli munkanap   

07. hétfő  A téli szünet utáni első tanítási nap   

  Osztályozó vizsgák   

01.09 - 04.26.  
A tanuló fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az országos mérés 

keretein belül NETFIT 
  

  Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny elődöntője   

  OSZTV verseny technikusoknak   

21. hétfő  Az általános felvételi eljárás kezdete   

21-22.  Munkaközösségi megbeszélések (félévi eredmények)   

23. szerda 1430 Osztályozó értekezlet   

25. péntek  Első félév vége   

25. péntek  Vince nap   

  AGRO-mash EXPO   

30. szerda 1430 
Félévi nevelőtestületi értekezlet. 

Osztályfőnöki munkaközösség egyeztetése a szülői értekezlet aktualitásairól 

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FEBRUÁR 

01. péntek  Szülők értesítése írásban az első félév eredményeiről   

04. hétfő 
15 00 Fogadóóra   

1600 Szülői értekezlet   

15. péntek  Szalagtűző   

15. szerda 
 Jelentkezés az érettségi és szakmai vizsgákra.   

 Jelentkezés a felsőoktatási intézményekbe.   

19. hétfő  Általános iskolai felvételi lapok beérkezésének határideje   

19. hétfő  Rendészeti szakgimnáziumokba jelentkezés határideje   

25 hétfő  Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (02.25)    

02.25.  „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét (02.25.-03.01)   



 

 
 
  

MÁRCIUS 

02 v.09.  Felvételi alkalmassági vizsga (sporttagozat)   

04-08-ig  Szakmai elmélet és gyakorlati próbavizsgák.   

12.  Versmondó verseny, ünnep   

13. szerda  Pót-alkalmassági vizsga (sporttagozat)   

14. csütörtök  Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása   

14. csütörtök  Iskolai ünnepség (március 15.)   

Március 15. (péntek) – hosszú hétvége 

  ASZÉV versenyek   

  Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny döntője   

  SZKTV versenyek   

19.  Szép kiejtési verseny   

  Szintvizsgák   

  Tavaszi kertészeti vásár, kiállítás és öko-játszóház   

18-22.  Fenntarthatósági témahét   

20. szerda  Diákközgyűlés   

21. csütörtök  Háromnegyedév értékelése   

  Egy osztályban tanító tanárok megbeszélései (of. javaslata alapján)   

28. csütörtök  A Felvételi Központ megküldi a jelentkezők névsorát (ABC rendben)   

29. péntek  Szülők értesítése írásban az háromnegyedév eredményeiről   



 

 
 
 
 
 
  

ÁPRILIS 

08. hétfő 
1500 Fogadóóra   

1600 Szülői a végzős évf-on (csak lehetőség)   

08-12  Digitális témahét   

  Dr. Szabó Gusztáv emlékverseny   

04. 08-26.  Próba érettségik: magyar, matematika, idegen nyelv   

10. kedd  
A Felvételi Központ kiegészíti a módosító tanulói adatlapok alapján a 

jelentkezettek listáját 
  

11. csütörtök  A magyar költészet napja (szavalóverseny)   

12. péntek  Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi Központnak   

16. kedd  Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól (04. 16.)   

  Húsipari termékgyártó SZKTV   

  Országos Rendészeti Csapatverseny   

17. szerda  Utolsó tanítási nap az tavaszi szünet előtt   

Tavaszi szünet (04.18. csütörtök – 04.23. kedd) 

19. péntek  A Felvételi Központ megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket   

24. szerda  A tavaszi szünet utáni első tanítási nap.   

26. péntek  Tanulói, szülői elégedettségmérés 2. (online)   

27. péntek  A felvételről-elutasításról értesítés az általános iskoláknak   

29. hétfő  Végzősök osztályozó értekezlete   

30. kedd  Szerenád   



  

MÁJUS 

01. szerda  Munkaszüneti nap   

02. csütörtök  Végzősök utolsó tanítási napja, bolondballagás.   

03. péntek 1600 Ballagás   

Írásbeli érettségi vizsgák 2019. május 3-24 

06. hétfő - 

- 08 szerda 
 

Tanítás nélküli munkanapok: 

 a szakgimnáziumi osztályokban 3 nap (hétfő – kedd – szerda) 

 a szakközépiskolai osztályokban 2 nap (hétfő - kedd) 

  

06.hétfő 800 Magyar nyelv és irodalom   

07. kedd  Matematika    

08. szerda  Történelem   

09. csütörtök 800 Angol nyelv   

10. péntek 800 Német nyelv   

14. kedd 800 Biológia   

15. szerda 800 Ágazati és ágazaton kívüli szakmai   

16. csütörtök 800 Informatika   

16. csütörtök 1400 Belügyi rendészeti   

17. péntek 1400 Földrajz   

Szakmai írásbeli vizsgák 

  Kertész   

  Mezőgazdasági gépész    

  Mezőgazdasági gépésztechnikus    

  Húsipari termékgyártó    

07-től  Rendkívüli felvételi eljárás   

22. szerda  Írásbeli idegen nyelvi mérés   

22. szerda  Elemző értekezlet (országos mérések elemzése)   

29. szerda 800 Országos mérés (kompetencia) 10. évfolyam   

31. péntek  NETFIT eredmények feltöltése   



JÚNIUS 

04. kedd  Nemzeti Összetartozás Napja 06.04.   

  Írásbeli dolgozatok megtekintése   

  Kertész gyakorlati vizsga   

  Kertész szóbeli vizsga   

  Húsipari termékgyártó gyakorlati vizsga   

  Húsipari termékgyártó szóbeli vizsga   

  Mezőgazdasági gépész gyakorlati vizsga   

  Mezőgazdasági gépész szóbeli vizsga   

  Mezőgazdasági gépésztechnikus gyakorlati vizsga   

  Mezőgazdasági gépésztechnikus szóbeli vizsga   

  Sportedző gyakorlati vizsga   

  Sportedző szóbeli vizsga   

Pünkösd, hosszú hétvége (06.9-10.)  

12. szerda  A kompetenciamérés eredményeinek közzé tétele   

12. szerda  Osztályozó értekezlet   

13. csütörtök  Tanítás nélküli munkanap (DÖK-nap)   

14. péntek  Utolsó tanítási nap   

14. péntek  Tanévzáró ünnepség   

17-27-ig  Szóbeli érettségi vizsgák   

21. péntek  Beiratkozás   

28. péntek  Tanévzáró értekezlet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanítási napok száma a 2018/2019. tanévben. 

 Általános iskolában:      181 nap + 6 tanításnélküli munkanap 

 Szakgimnáziumban:      179 nap + 8 tanításnélküli munkanap 

 Szakközép-, szakiskolában és gimnáziumban  180 nap + 7 tanításnélküli munkanap 

Tehát összesen 187 nap, 36 tanítási hét. 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7.§(4) bek. szerint projektoktatást lehetővé tevő témaheteket hirdet meg: 

 2019. február 25. és 2019. március 1. között - „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét, 

 2019. március 18. és 2019. március 22. között - Fenntarthatósági Témahét, 

 2019. április 8. és 2019. április 12. között - Digitális Témahét. 

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. 

 

Tanítás nélküli munkanapok (szakgimnáziumban 7+1; szakközép- és szakiskolában 6+1 nap: 

 Nevelőtestületi kirándulás (2018.10.13. szombat)     1 nap 

 Karácsony előtti péntek: (2018.12.21. péntek)     1 nap 

 Téli szünet utáni csütörtök (2019.01.03. csütörtök)     1 nap 

 Téli szünet utáni péntek (2019.01.04. péntek)     1 nap 

 Diáknap (2018.06.07. péntek)       1 nap 

 Írásbeli érettségi alatt a szakgimn. oszt. (2019. 05. 06-08.)    3 nap 

 Írásbeli érettségi alatt a szakközépisk. oszt. (2019. 05. 06-07.)   2 nap 

 


