A Tolnai Szent István Gimnázium Szent Mór Katolikus Általános Iskolája
2018/2019. évi jelentősebb eseményei az éves munkaterv alapján

1.

Tanítási napok szünetek:
Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.
A szorgalmi idő


első tanítási napja: 2018. szeptember 3. (hétfő),



utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek).

A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2018. február 1-ig értesítik a tanulókat,
illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Tanítási szünetek


Az őszi szünet 2018. október 29-től 2018. november 4-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).



A téli szünet 2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2018. december 20. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2019.január 3. (csütörtök).



A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 24. (szerda).



Az iskola a fent meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának
változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a
szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – a Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdésében
meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a
szükséges feltételeket megteremti.

Vizsgák:

a.

2.

javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

VIZSGA

2018. augusztus 28.

JAVÍTÓVIZSGA

Mérések:
a.

Kompetenciamérés (országos)

Időpont
2019. május 29.
2019. május 22.

Megnevezés
Országos kompetenciamérés
Országos idegen nyelvi mérés

b. NETFIT mérés. 2019. január 9 – április 26. Felelős: Bárdos László

3.

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK
Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: általános iskola: 6 nap
2018. november 16
2018. november
2018. december 1.
2018. december 15.
2018. december 21.
2019. február 28.

4.

Lelki nap a pedagógusoknak - Pécs
Pályaorientációs nap
Nevelési értekezlet
Lelki nap a pedagógusoknak
Igazgatói szünet
EFOP tájékoztató nap

ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK: az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti
múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében
meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját;

5.

IDŐPONT

MEGNEVEZÉS

2018. október 5.
2018. október 19.
2018. október 25.
2018. december 3.
2019. március 14.
2019. április 30.
2019. június 4.
2019. június 14.

Megemlékezés az Aradi vértanúkról
Iskolai megemlékezés (okt 23.)
Megemlékezés Szent Mór püspökről
Adventi jótékonysági est
Megemlékezés márc. 15-ről
Anyák napja
Nemzeti összetartozás emléknapja
Ballagás, tanévzáró

a nemzeti ünnepeink, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontja;
IDŐPONT
2018. október 5.
2018. október 19.
2018. október 25.
2018. december 3.
2019. március 14.
2019. április 30.
2019. június 4.
2019. június 14.

MEGNEVEZÉS
Megemlékezés az Aradi vértanúkról
Iskolai megemlékezés (okt 23.)
Megemlékezés Szent Mór püspökről
Adventi jótékonysági est
Megemlékezés márc. 15-ről
Anyák napja
Nemzeti összetartozás emléknapja
Ballagás, tanévzáró

6.

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja;
Időpont

Értekezlet megnevezése

2018. augusztus 31.
2018. december 1.
2019. január 25.
2019. február 8.
2019. június 11
2019. június 27.

Tanévnyitó értekezlet
Nevelési értekezlet
Osztályozó értekezlet
Félévi tantestületi értekezlet
Osztályozó értekezlet
Tanévzáró értekezlet

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi
értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A
nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek,
az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.
7.

Az intézmény sporttevékenységének a tervezése
a.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
A 2018/2019-es tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók
fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4.
évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók
esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük.

Időpont
2019. jan. 9- ápr. 26.

8.

MEGNEVEZÉS
NETFIT MÉRÉS A FELSŐ TAGOZATON A TESTNEVELÉS ÓRÁK
KERETÉBEN

Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények
Dátum
2018. szeptember 5.
2018. november
2018. november
2018. december
2018. december
2019. január
2019. február
2019. március
2019. április

Megnevezés
PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
PÁLYVÁLASZTÁSI
KIÁLLÍTÁS
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
NYÍLT NAP
ADVENTI UDVAR
BEMUTATÓ ÓRA
BEMUTATÓ ÓRA
NYÍLT NAP
NYÍLT NAP
NYÍLT NAP

MEGLÁTOGATÁSA;

1.

Szülőkkel való kapcsolattartás
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres,
részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben az évben is.
A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, melyen a szülők számára minden tájékoztatást
megadunk. Emellett fontosak a szülői értekezletek, ellenőrző könyv.






Szülői értekezletek időpontja:
Időpont

Megnevezés

2018. szeptember 5.

Szülői értekezlet

2018. november 13.

Szülői értekezlet/fogadóóra

2019. február 5.

Szülői értekezlet

2019. április 9.

Szülői értekezlet/fogadóóra

Fogadóórák időpontja:
Időpont

Megnevezés

2018. október 2.

Fogadóóra

2018. december 3.

Fogadóóra

2019. január 8.

Fogadóóra

2019. március 5.

Fogadóóra

2019. április 9.

Fogadóóra

2019. május 7.

Fogadóóra

Iskolaszék, SzMK üléseinek időpontja:
Időpont

Megnevezés

2018. november 13.

SZMK

2019. január 11.

SZMK

