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Információk a 2017/18. tanév zárásához
Nyári szünet: 2018. 06.18- 08.31.
2017/18. tanév vége: 2018. augusztus 31.
Javítóvizsga felkészítés: 2018. augusztus 24. péntek, 9.00- 12.00 h
Javítóvizsga: 2018. augusztus 27-28-29. A javítóvizsgák részletes beosztásáról az érintett tanulók a szokásos
módon a későbbiekben értesülnek!( levél, honlap, facebook, plakát)
Információk a 2018/19. tanév kezdéséhez
Ünnepélyes tanévnyitó sorakozó: 2018. szeptember 03. hétfő 7:45 h, osztályonként a sportudvaron, alkalmi
öltözetben!
A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019.
június 14. (péntek).
A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc,
szakközépiskolában száznyolcvan nap.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap:2019. május
2.
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.
Tanítási szünetek a 2018/19. tanévben
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018.
november 5. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019.
január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019.
április 24. (szerda).
A témahetek a 2018/19. tanévben
a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,
b) Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,
c) Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.
Mérések a 2018/19. tanévben
a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezni.
Országos kompetenciamérés: 2019. május 29. napjára.
I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok a 2018/19. tanévben
A 2018. évi október–novemberi érettségi vizsgák
Írásbeli: 2018. 10. 12- 10. 29.
Középszintű szóbeli: 2018. november 19–23.
A 2019. évi május–júniusi érettségi vizsgák
Írásbeli: 2019. 05. 03-24.
Középszintű szóbeli: 2019. június 17–28.
II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok a 2018/19. tanévben
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2018. október 1–5. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2019. május 13–14., május 16–17., május 22. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2019. május–június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2019. május–június
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