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A tanév helyi rendjének meghatározása 2017/2018. tanévre a 14/2017. (VI.14.) EMMI 

rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről alapján 

 

1. félév: 2017. szeptember 1. (péntek) – 2018. január 26. (péntek)  

2. félév: 2018. január. 29. (hétfő) – június 15. (péntek)  

A 12. évfolyamszámára az utolsó tanítási nap 2018. május 3. (csütörtök) 

1. negyedévi zárás: november 13. (hétfő) 

2. negyedévi zárás/félévi: január 26. (péntek) 

3. negyedévi zárás: április 9. (hétfő) 

4. negyedévi zárás/tanév végi: június 15. (péntek) 

Osztályozó vizsgák: 

2018. január 10-11. (jelentkezés: dec. 15-ig) 

2018. április 23-24. (jelentkezés: márc. 26-ig) 

2018. augusztus 28-29. (javító és osztályozó vizsgák) 

186 munkanap – 180/általános iskola, 179/gimnáziumban tanítási nap – 6+1 tanítás 

nélküli munkanap (1 nap DÖK-nap, a nevelőtestület véleményének kikérésével), 1 nap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel 

1. Őszi nevelési értekezlet: 2017. október 2. Pályaorientációs program tervezése, 

előkészítése 

2. Tavaszi nevelési értekezlet: 2018. március 23. (25. évf. konferencia) 

3. Félévi értekezlet: 2018. február 9. (péntek) 8-12 h 

4. Tavaszi tantestületi lelki nap: 2018. június 1. (péntek) 

5. Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi (május 7.)/Gyermeknap (általános 

iskola)/Módszertani nap (óvoda) 

6. Pályaorientációs nap: A benyújtott pályázat függvényében 

 

Tanítási szünetek: 

5. § (1) 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). 

(2) 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). 

(3) 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). 
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11 § Mérések:  

 2018. május 23. Kompetenciamérés (6., 8., 10.) 

(A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 

2017. november 24-ig küldik meg, a Hivatal 2019. február 28-ig országos, intézményi és 

fenntartói szintű elemzéseket készít.) 

 6. és 8. 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 vizsgálatot az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz 

eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. 

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. 

 Difer 

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-ig kell elvégezniük. 

 Mozgás-mérés: 5-12. évfolyamon 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 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT ). 

7 §/1 melléklet: Érettségi: 

őszi: 2017.okt. 13-27. írásbeli/nov. 9-13. emelt szóbeli/nov. 20-24. kp. szóbeli (Jelentkezés: 

szeptember 5. hétfő) 

tavaszi: 2017.máj.4-28. írásbeli/jún. 7-14. emelt szóbeli/jún. 18-29. kp. szóbeli (Jelentkezés: 

február 15.) 


