2019/2020. TANÉV RENDJE
Szorgalmi idő
Az első tanítási nap 2019. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási nap 2020. június 15.
(hétfő). A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvan nap, a gimnáziumban
százhetvenkilenc nap.
A 12. osztályosoknak az utolsó tanítási nap 2020. április 30.
A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.
A félévi értesítőt 2020. január 31-ig kell kiosztani!
Tanítási szünetek
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).
Választmányi értekezletek
2019. szeptember 24. (kedd) 17.00 órától az iskola szülői szervezetének első féléves
értekezlete.
2020. február 3. (hétfő) 17.00 órától az iskola szülői szervezetének második féléves
értekezlete.
Szülői értekezletek, fogadóórák
Szülői értekezletek az első félévben:
Alsó tagozat: 2019. szeptember 10. (kedd) 17 óra
Felső tagozat: 2019.szeptember 9. (hétfő) 17 óra
Gimnázium: 2019. szeptember 10.(kedd) 17 óra
Szülői értekezletek a második félévben:
Alsó tagozat: 2020. február 11. (kedd) 17 óra
Felső tagozat: 2020. február 10. (hétfő) 17 óra
Gimnázium: 2020. február 11. (kedd) 17 óra
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Fogadóórák:
A fogadóórák ideje az első félévben egységesen 2019. november 12. (kedd) 16.30 és 19.
00 óra között.
A második félévben 2020. március 31-én (kedd) 16.30 és 19.00 óra között.
Egyéb szülői tájékoztatók, értekezletek:
2019. október 15.(kedd) 17 órától a 8. osztályos szülők tájékoztatása a felvételi eljárásról.
2019. november 19. (kedd) 17 órától a 12. osztályos szülők tájékoztatása a kétszintű
érettségi vizsgára való jelentkezésről, az érettségi menetéről, a továbbtanulás
szempontjából fontos tudnivalókról, valamint az érettségi utáni szakképzés lehetőségéről
iskolánkban.
Nyílt napok a középfokú beiskolázáshoz: 2019. november 19-20. (kedd-szerda)
Nevelőtestületi értekezletek:
Félévi osztályozó értekezletek:
Alsó tagozat: 2020. január 24. (péntek délután)
Felső tagozat: 2020. január 27. (hétfő délután)
Gimnázium: 2020. január 28. (kedd délután)
Félévi tájékoztatók kiosztása: 2020. január 31. (péntek)
Félévi nevelőtestületi értekezlet 2020. február 3. (hétfő)
Év végi osztályozó értekezletek
A 12. évfolyam: 2020. április 29. (szerda délután)
Alsó tagozat: 2020. június 15. (hétfő) délelőtt
Felső tagozat: 2020. június 15.(hétfő) délután
Gimnázium: 2020. június 16. (kedd) délelőtt

Tanévzáró ünnepély: 2020. június 19. vagy 26. (péntek) 9.00 óra
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet: 2020. június 29. (hétfő) 9.00 óra
Nevelési értekezletek:
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2019. október – gyermekvédelem
2020. március –
Egyéb nevelőtestületi értekezletek:
Minden hónap első keddjén 15 órától munkaértekezlet az adott hónap aktualitásairól.
Mérések:
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása
érdekében az általános iskolák 2019. november 29-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 2019. október 25-ig a
Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A
meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2019. november 29-ig
kell elvégezniük.
Fizikai állapot felmérése: 2020. január 8. és 2020. április 24. között
Országos mérés, értékelés: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata a
korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani
anyagok alapján.
Országos kompetenciamérés: 2020. május 27. (Hatodik, nyolcadik, tízedik évfolyamon)
Országos mérés az olvasási-szövegértési és matematikai alapkészségek fejlődéséről.
Nyelvi felmérés: 2020. május 20.
Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt vagy németet első idegen nyelvként
tanulók körében végeznek nyelvi felmérést.
Beiratkozás: 2020. június 19. 10 – 14 óra között

A 2020. évi május-júniusi érettségi vizsgák
Írásbeli: 2020. május 4. – 2019. május 25.
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A 2020. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák:
2020. június (délelőtt) testnevelés gyakorlati vizsga
12. A 2020. június
12. B 2020. június
Tanulmányi kirándulások: 2020. június 5-11.
Általános iskola az érettségi vizsga első napjaira tervezzen 2020. május 4-5.
Feltétel: A résztvevők száma az osztály 80 %-a. Szakmai program szükséges.
Időtartam: Egy munkanap, hétvégével megtoldható.

Erdei iskola:
Feltétel: A résztvevők száma az osztály 80 %-a. Szakmai program szükséges.
Időtartam: Két-három munkanap, hétvégével megtoldható
Egyéb vizsgák
Felvételi vizsga a gimnáziumi képzésre:
2020. január 18. (szombat) 10.00-tól (központi írásbeli feladatsor)
2020. január 23. 14.00-tól pótfelvételi (központi írásbeli feladatsor)
2020. február 24. – március13. között a 9. évfolyamra történő felvételi elbeszélgetések
Belső vizsgák a Pp. szerint
8. osztályosok magyar nyelv és irodalom záró vizsgája június 3-5.
Magyar nyelv (írásbeli) Feladatlap jellegű írásbeli dolgozat, amely magában foglalja a
hangtan, szófajtan, alaktan és mondattani ismereteket. Értékelése, mint a témazáró
dolgozat esetében.
Irodalom (szóbeli) Bizottság előtt történő tételkifejtés, amely három elemből áll: írói/költői
életpálya bemutatása, memoriter, irodalomelméleti definíció. Tételcímek kiadása: őszi
szünet előtt. Értékelése, mint a témazáró dolgozat esetében.
Matematika (írásbeli) záróvizsga május utolsó hetében
Feladatlap jellegű írásbeli dolgozat, amely magában foglalja az általános iskolai törzsanyag
legfontosabb területeit. Értékelése, mint a témazáró dolgozat esetében.
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Természettudományos vizsga: május 28.; egy projektet készítése, annak bemutatása.
Témakijelölés a második félév elején történik. A projekt beadási határideje: május közepe,
amit megelőz egy konzultáció. Értékelése: két darab kisvizsga jeggyel (kettőt ér) – két
tantárgyhoz beírva (a projekt tartalma alapján), a bemutatót és a szóbeli előadást értékelve.
10. évfolyam:
Irodalom (szóbeli) 2020. május 4-6.
Történelem (szóbeli) 2020. május 4-6.
Földrajz/Kémia (szóbeli) (választott) 2020. május 4-6.
Magyar nyelv (írásbeli) 2020. március 4.
Matematika (írásbeli) 2020. június 3. (szerda) 8.30 (60 perc)
11. évfolyam:
Idegen nyelv (írásbeli, szóbeli) 2020. május 7.
Biológia/Fizika (szóbeli) (választott) 2020. május 4-6.
12. évfolyam:
Matematika (írásbeli) 2020. április 8.(szerda) 9.50 (180 perc)
Nyelvtan (írásbeli) 2020. április 6-8.
Történelem (szóbeli) (írásbeli) 2020. április 6-8.
Irodalom (szóbeli) 2020. április 6-8.
Idegen nyelv (írásbeli, szóbeli) 2020. április 6-8.
Testnevelés (gyakorlati, szóbeli) (választott) 2020. április 6-8.

10. évfolyam: kisvizsga
1. Magyar nyelv – írásbeli feladatlap megoldása. Szövegértési és nyelvtani –
nyelvhelyességi feladatok megoldása, 2 X 60 perc, a 10. évfolyamon mindenmájus
első hetében.
2. Irodalom – szóbeli vizsga. Előzetesen összeállított témakörök alapján, két
témakörből felel a vizsgázó: egyik a 9. másik a 10. évfolyamos tananyagból,
minden május első hetében.
3. Történelem – szóbeli vizsga. Előzetesen összeállított témakörök alapján, két
témakörből felel a vizsgázó: egyik a 9. másik a 10. évfolyamos tananyagból,
minden május első hetében.
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A kisvizsga témaköreit a szaktanár az adott tanév december elejéig köteles
kiadni a diákoknak.
12. évfolyam: próba érettségi:
1. Magyar nyelv – írásbeli feladatlap megoldása, mely áll egy szövegértési feladatsorból,
illetve egy nyelvtani – nyelvhelyességi feladatsorból, mely a szóbeli érettségi témakörök
alapján készül el és mindig az adott szaktanár állít össze. A 12. évfolyamon minden év
április első hetében.
2. Irodalom – szóbeli vizsga. Előzetesen összeállított témakörök alapján, melyek a szóbeli
vizsga témaköreire épülnek és mindig az adott szaktanár készít el. A 12. évfolyamon
minden április első hetében.
3. Történelem - szóbeli vizsga. Előzetesen összeállított témakörök alapján, melyek a
szóbeli vizsga témaköreire épülnek és mindig az adott szaktanár készít el. A 12.
évfolyamon minden április első hetében.
A próba érettségi témaköreit a szaktanár az adott tanév december elejéig köteles
kiadni a diákoknak.
A magántanulóknak is teljesíteniük kell a 10. és 12. évfolyamos belső vizsgákat
(kisvizsga és próba érettségi).
A hat nap felhasználása: (gimnáziumban hét nap)
1. 2019. november 29. tanítási nélküli munkanap a gimnáziumi tagozaton (7. tanítás
nélküli munkanap)
2. 2019. ősz – Diáknap - 1. tanítás nélküli munkanap
3. 2019. december 7. – Pályaorientációs nap - 2. tanítás nélküli munkanap
4. 2019. december 14. – 3. tanítás nélküli munkanap
5. 2020. február 3. Félévi nevelőtestületi értekezlet - 4. tanítás nélküli munkanap
6. 2020. február 12. Tanítás nélküli munkanap / Pedagógiai Napok - 5. tanítás nélküli
munkanap
7. 2020. április15. - Szakmai kirándulás - 6. tanítás nélküli munkanap
Csanádi-nap: 2020. május 29. (péntek)
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RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK, MEGEMLÉKEZÉSEK
Rendezvény

A rendezvény

Felelős

megnevezése

időpontja

iskola-

A szervezést vállalta

Közvetlen
felelős

vezetés
Tanévnyitó

2019. szeptember 2.

ünnepség

Rabi

Alsós

Kedvesné Gál

Ferencné

munkaközösség

Judit,
Bencsikné
Komáromi
Rózsa,
Horváthné Rigó
Regina

Zene világnapja

2019. október 1.

Rúzsa

Humán

Rúzsa

Sándor

munkaközösség

Sándorné
Szabó Judit

Megemlékezés az 2019. október 7.

Horváth

Idegen nyelv

aradi vértanúkról

Zsuzsanna

munkaközösség

Rúzsa

DÖK

Bánhidi Bence

Horváth

Humán

Szobonya

Zsuzsanna

munkaközösség

Cecília

Horváth

Humán

Marik Álmos,

Zsuzsanna

munkaközösség

Szobonya

DÖK-nap

2019 ősz

Wolf Márta

Sándor
Megemlékezés

2019. október 22.

1956.október 23ról
Kazinczy-

2019. november

verseny

Cecília,
Liptainé Nagy
Magdolna,
Beiskolázási nyílt 2019. november 19- Iskolaveze

Munkacsoportok

Egyéni

napok

20.

tés

vállalások

Szalagavató

2019. november 29.

Horváth

12. évfolyamos

12. évfolyamos

Zsuzsanna

osztályfőnökök

osztályfőnökök

Diák karácsonyi

2019. december 19.

Rúzsa

Alsós

ünnepség

16.00

Sándor

munkaközösség

Rúzsa
Sándorné
Szabó Judit, Dr.
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Horváth
Tiborné
Intézményi

2019. december 19.

Rabi

Iskolavezetés

Iskolavezetés

karácsonyi

18.00

Ferencné

2020. január 22.

Horváth

Humán

Szobonya

Zsuzsanna

munkaközösség

Cecília, Marik

ünnepség
Magyar Kultúra
napja

Álmos,
Farsang
Megemlékezés

2020. február 13.

Rúzsa

Alsós

Dr. Horváth

vagy 20.

Sándor

munkaközösség

Tiborné

2020. február 25.

Rúzsa

Reál munkaközösség

Gáll Barbara

DÖK

Bánhidi Bence

9. évfolyam

Bakai Anikó,

Sándor

a kommunista
diktatúrák
áldozatairól
Diákparlament

2020. március

Rúzsa
Sándor

Megemlékezés

2020. március 13.

1848. március

Rúzsa
Sándor

Okazaki Erika,

15-éről

Kovács
Gergely,

Költészet napja
Megemlékezés a

2020. április 11.
2020. április

Horváth

Humán

Liptainé Nagy

Zsuzsanna

munkaközösség

Magdolna

Rúzsa

Reál munkaközösség

Dányi Edit

Sándor

holokauszt
áldozatairól
Ballagás a

2020. április 30. 12

Rúzsa

Ballagtató

Bodnárné

gimnáziumban

óra

Sándor

osztályfőnökök

Liegner Edit,
Gáll Barbara,
Dányi Edit,

Csanádi-nap

A Nemzeti

2020. május 29.
2020. június. 4.

Rabi

Munkacsoporthoz

Munkacsoporth

Ferencné

nem köthető

oz nem köthető

Humán vagy reál mk.

Kovács

Összetartozás

Gergely vagy

napja

Gáll Barbara és
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Bakai Anikó
Tanulmányi

2020. június 5-11.

kirándulások
Pedagógus-nap

Intézmény

Osztályfőnökök,

Osztályfőnökök,

vezetése

osztályfőnök-

osztályfőnök-

helyettesek

helyettesek

2020. június első

Rúzsa

Testnevelés

Botyánszky

hete

Sándor

munkaközösség

Pálné

Nyolcadik

2020. június 12. 12

Rúzsa

Hetedik osztály és az

Rúzsa

osztályosok

óra

Sándor

osztályfőnök

Sándorné

ballagása

Szabó Judit

Tanévzáró

2020. június 9.00

Rúzsa

Alsós

Dr. Horváth

ünnepség

óra

Sándor

munkaközösség

Tiborné, Rúzsa
Sándorné
Szabó Judit
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