Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Gyomaendrőd
A 2018-2019. tanév eseményeit, fontosabb napjait, határidőit és felelőseit tartalmazó tervezete

I. ÁLTALÁNOS

ADATOK

1. A tanév hossza:
Tanítási napok száma:
-Általános iskola: 181 nap
-Gimnázium:
180 nap
Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)
Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. (péntek)
2. Tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2018. október 29-től 2018. október 31-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
Téli szünet: 2018. december 27-től 2019. január 2-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig
A szünet előtti utolsó munkanap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
Érettségi szünet: (a gimnázium 9-11. évfolyamainak tanulói számára): 2019. május 6-9. (hétfő-csütörtök)
3. A tanév félévei, szorgalmi időszakok, központilag kijelölt vizsgaidőszakok kezdete és vége:
Első félév: 2018. szeptember 3. (hétfő) - 2019. január 25. (péntek)
Központi írásbeli felvételi vizsga a felvételiző nyolcadikosok számára: 2019. január 19. (szombat)
Második félév az intézmény 1-11. évfolyamának számára: 2019. január 26. (szombat) - 2019. június 14. (péntek)
Második félév szorgalmi időszaka a gimnázium végzős évfolyama (12A, 12B osztályok) számára: 2019. január 26. (szombat) – 2019.
május 3. (péntek)
-Rendes érettségi vizsgák kezdete a gimnázium végzős évfolyama számára: 2019. május 6. (hétfő)
-Rendes érettségi vizsgák tervezett utolsó napja (szóbeli vizsgák a gimnáziumban): 2019. június 26. (szerda)

4. Tanulmányok alatti vizsgák rendje:
időszak:
megszervezhető vizsga típusa:
2019. január 14-25.
félévi osztályozó vizsgák magántanulók részére
félévi osztályozó vizsgák a félévkor egy/több tantárgyból nem
2019. január 28-február 6.
osztályozható tanulók részére
osztályozó vizsgák az előrehozott érettségire jelentkezett tanulóknak
2019. március 18-22.
(10-11. évfolyam diákjai)
2019. június 3-14.
év végi osztályozó vizsgák magántanulók részére
javítóvizsgák az 1-3. tárgyból tanév végén elégtelen osztályzatot
2019. augusztus 22-27.
szerzett tanulók részére
osztályozó vizsgák a tanév végén egy/több tantárgyból nem
2019. augusztus 22-31.
osztályozható tanulók részére, különbözeti vizsgák

érintett intézményegység:
általános iskola, gimnázium
általános iskola, gimnázium
gimnázium
általános iskola, gimnázium
általános iskola, gimnázium
általános iskola, gimnázium

5. Tanítás nélküli munkanapok felsorolása, iskolai tevékenység megnevezése:
Általános iskola (6 munkanap, melyből egy nap pályaorientációs nap):
-2018.09.24. hétfő
–
Iskolánk névadójának napja (Szent Gellért nap)
-2018.10.13. szombat –
Hulladékgazdálkodási nap
-2018.12.01. szombat –
Intézményi pályaorientációs nap az 1-8. évf. tanulói számára
-2018.12.15. szombat –
Adventi készülődés - Családi nap
-2019.05.24. péntek
–
Nevelőtestületi lelki nap
-2019.06.11. kedd
–
DÖK-nap
Gimnázium (7 munkanap, melyből egy nap pályaorientációs nap):
-2018.11.21. szerda
–
Intézményi pályaorientációs nap a 9-12. évf. tanulói számára
-2019.04.26. péntek
–
DÖK-nap
-2019.05.06. hétfő
–
Írásbeli érettségi vizsga napja (Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy)
-2019.05.07. kedd
–
Írásbeli érettségi vizsga napja (Matematika vizsgatárgy)
-2019.05.08. szerda
–
Írásbeli érettségi vizsga napja (Történelem vizsgatárgy)
-2019.05.09. csütörtök –
Írásbeli érettségi vizsga napja (Angol nyelv vizsgatárgy)
-2019.05.24. péntek
–
Nevelőtestületi lelki nap
6. Munkanap áthelyezések:
-2018. október 13.
szombat, munkanap (hétfői tanítási rend)
-2018. november 10. szombat, munkanap (pénteki tanítási rend)
-2018. december 1.
szombat, munkanap (hétfői tanítási rend)
-2018. december 15. szombat, munkanap (hétfői tanítási rend)

2018. október 22-e hétfő helyett
2018. november 2-a péntek helyett
2018. december 24-e hétfő helyett
2018. december 31-e hétfő helyett

II. A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYNAPTÁRA

Tartalom
Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május
Június

Szeptember
szeptember 3. hétfő

Események, határidők
Gimnázium

Általános Iskola

Veni Sancte (tanévnyitó szentmise), első tanítási nap (osztályfőnöki órák: 1-3)

szeptember 3-21.

tanév eleji szülői értekezletek

szeptember 3-21.

Tankönyvek kiosztása, pótrendelés lezárása

szeptember 11. kedd
szeptember 13. csütörtök
szeptember 17. hétfő

Intézményi önértékelési csoport (BECS) értekezlete (megalakulás, vezetőválasztás, éves munkaterv
kialakítása)
Veni Sancte, Szegedi Dóm, 17:00
összevont szülői értekezlet 17.00

szeptember 17. hétfő
szeptember 17. hétfő
szeptember 21-ig

szeptember 21. péntek

Boldogság óra
Tanmenetek, munkatervek véglegesítése, jóváhagyása
A 8. osztályos tanulók tájékoztatása a felvételi
eljárás rendjéről
0-5. tanítási óra – párhuzamosan
FUTSAL torna - vándorkupa
(Varga Lajos Városi sportcsarnok) Mobilitási nap
OKTV jelentkezési lapok leadása az iskolában

szeptember 24. hétfő
szeptember 28. péntek
szeptember 28. péntek
szeptember - október

Szent Gellért-nap
0-3. tanítási óra
Diákmise: 8.30
Diákmise: 10.30
akadályverseny
12.30 Fecskeavató
tanítás nélküli munkanap
OKTV: jelentkezések regisztrálásának határideje
(ADAFOR-program)
Népmese napja - mesedélután meghívott
óvodásoknak
Kner-sírok gondozása

Október

Események, határidők
Gimnázium

Általános iskola

október 1. hétfő

A zene világnapja - iskolarádió

október 1-5.

Őszi hét

október 1.- november 30.

Beiskolázási tájékoztatók a helyi és a környező
települések iskoláiban

október 5. péntek

Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról

október 12. péntek
október 12. péntek

DIFER-jelentés
(Német) nyelvi vetélkedő
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer
alkalmazásával történő mérés megszervezése

október 13-november 30.
október 13. szombat

munkanap - hétfői tanítási órák

Hulladékgyűjtés – tanítás nélküli munkanap

október 15. hétfő

október 19. péntek

Boldogság óra
Középfokú felvételi eljárás: az iskola adatainak
feltöltése a közoktatás információs rendszerébe, a
felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala (honlap)
Iskolai megemlékezés október 23-ról

október 23. kedd

Városi ünnepség
szünet előtti utolsó tanítási nap

október 26. péntek
október 29 – október 31.

Az általános iskolák kiértesítése az ott végzett tanulók
9-10. évfolyamának év végi eredményeiről
Őszi szünet

Események, határidők

November

Gimnázium

Általános iskola

november 1.

Mindenszentek

november 5. hétfő

szünet utáni első tanítási nap

november 5. hétfő

Diákmise (aula)

november 5-9.

Óvónők látogatása az általános iskolában

november 9. péntek
november 10. szombat

Fecskeváró nap
munkanap – pénteki tanítási órák

november 12. hétfő
november 14. szerda

Boldogság óra
17:00 Tájékoztató szülői értekezlet (továbbtanulás,
felvételi pontszámítás)
Őszi fogadóest
Egyesületi bál / vacsora

november 17. szombat

Reneszánsz hét

november 19-23.

november 21. szerda

Pályaorientációs nap
tanítás nélküli munkanap
de. beiskolázási nyílt nap (gimnázium)
du. Pályaválasztási börze

Pályaorientációs napon való részvétel a
gimnáziumban – 7-8. osztály

november 23. péntek

Egyházmegyei játékos bibliaismereti vetélkedő

november 30. péntek

DIFER mérés utolsó napja

Események, határidők

December
december 1. szombat

Gimnázium
munkanap - hétfői tanítási órák

december 2. vasárnap
december 3. hétfő

december 6. csütörtök

december 7. péntek

december 9. vasárnap
december 10. hétfő
december 11. kedd
december 15. szombat
december 16. vasárnap
december 17. hétfő
december 21. péntek
december 23. vasárnap
december 27-január 2.

Pályaorientációs nap – tanítás nélküli munkanap
1. Adventi gyertyagyújtás, városi ünnepség

1. adventi gyertyagyújtás

Diákmise + 1. adventi gyertyagyújtás
Iskolakóstoló, érdeklődő szülők tájékoztatása

december 3-7.
december 5. szerda

Általános iskola

Diákmise
Szent Miklós ünnepe
Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi
vizsgára
-értesítők kiküldése azon diákok szülei számára, akik az első félév végén várhatóan „elégtelen”, vagy „nem
osztályozható” minősítést szereznek egy/több tantárgyból
-januári osztályozó vizsgákról szóló értesítők kiküldése magántanulók részére
2. Adventi gyertyagyújtás, városi ünnepség
2. adventi gyertyagyújtás
16:30 Összevont fogadóest
Adventi készülődés – Családi nap
munkanap - hétfői tanítási órák
tanítás nélküli munkanap
3. Adventi gyertyagyújtás, városi ünnepség
3. adventi gyertyagyújtás
Boldogság óra
szünet előtti utolsó tanítási nap
1-3. tanítási óra
1-3. tanítási óra
10.30 – a 9. évfolyam karácsonyi műsora
4. adventi gyertyagyújtás
4. adventi gyertyagyújtás
13.30 Karácsonyi vásár és műsor
4. Adventi gyertyagyújtás, városi ünnepség
Téli szünet, Karácsony: december 25-26.

Események, határidők

Január

Gimnázium

január 3. csütörtök

szünet utáni első tanítási nap

január 7. hétfő

Házszentelés

január 9. szerda

Diákmise

január 9. – április 26.

Általános iskola

Házszentelés
Háromkirály-járás
Diákmise

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT)

január 14. hétfő

Boldogság óra

január 14-25.

Félévi osztályozó vizsgák magántanulók részére

január 17. csütörtök

Szalagavató főpróba 14.00

január 18. péntek

0-3. tanítási óra
szalagavató ünnepély 17.00 Sportcsarnok

január 19. szombat

Az általános felvételi eljárás kezdete; központi
írásbeli felvételi vizsgák

január 22. kedd

A Magyar Kultúra Napja

január 25. péntek

január 28.-február 6.
január 30. szerda

Első félév vége
15.00 Osztályozó értekezlet
Az érettségire jelentkezők adatlapjainak és a csatolt
dokumentumok (pl. kérelmek) leadása
Félévi osztályozó vizsgák a nem osztályozhatónak nyilvánított tanulók részére
félévi osztálystatisztika kitöltése
félévi értesítők kiosztása
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás

Események, határidők

Február
február 1. péntek

Gimnázium

Általános iskola

Az előrehozott osztályozó vizsgára jelentkezés
határideje

február 4. hétfő

Diákmise, Balázs áldás

február 4 – 15.
február 6. szerda
február 11. hétfő
február 15. péntek
február 18. hétfő
február 22. péntek
február 25. hétfő

A félévi értesítők kiosztása

Félévi szülői értekezletek
Diákmise
Boldogság óra
Félévi nevelőtestületi értekezlet
15.00, Általános iskola
A tanulói jelentkezési lapok továbbításának
Felsőoktatási jelentkezés + érettségi jelentkezések
határideje a középfokú iskoláknak + tanulói
lezárásának határideje
adatlapok megküldése a Felvételi Központnak
márciusi vizsgákról szóló értesítők kiküldése
osztályozó vizsgára jelentkezett tanulók részére
Farsang (óvodások meghívása)
Iskolai megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

Március

Események, határidők
Gimnázium

Általános iskola

március 4. hétfő
március 4-8.
március 6. szerda

Diákmise
sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési
vizsgálat
Hamvazószerda
Diákmise

március 11-14.
március 14. csütörtök
március 14. csütörtök

Idegen nyelvi napok
A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra
hozatala
Az intézmény éves beiskolázási terve elkészítésének határideje
Iskolai megemlékezés 1848-1849 eseményeire

március 15. péntek
március 18-22.

Városi ünnepség
sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési
vizsgálat (pótló időpont)

március 21-22.
március 18-22.
március 25.

Fenntarthatósági témahét
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége

Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségire
jelentkezett tanulóknak
Boldogságóra

Április
április 1. hétfő

Események, határidők
Gimnázium

Általános iskola

értesítők kiküldése azon végzős diákok szülei
számára, akik a tanév végén várhatóan „elégtelen”,
vagy „nem osztályozható” minősítést szereznek
egy/több tantárgyból
Iskolakóstoló, beiskolázási rendezvények, nyílt
napok

április 1-5.
április 10. szerda

Tavaszi fogadóest 17:00

április 11-12. (várhatóan)

beiratkozás az általános iskolába

április 11. csütörtök

Költészet napi szavalóverseny -városi

április 12. péntek

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Felvételi
Központnak

április 15. hétfő
április 16. kedd
április 17. szerda
április 18-23.

Boldogságóra
Iskolai megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
Nagy szerda, tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
0-3. tanítási óra
1-3. tanítási óra
Lelki nap
Lelki nap
8.30. Diákmise (felekezetek szerint)
11.30.Diákmise (felekezetek szerint)
Tavaszi szünet, Húsvét: április 21-22.

április 24. szerda

szünet utáni első tanítási nap

április 26. péntek

DÖK nap
A felvételről/elutasításról szóló értesítések
megküldése a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak
A tanulók fizikai állapota és edzettsége vizsgálatának (NETFIT) utolsó napja: Adatok bevitelének
határideje: június 1.

április 29. hétfő

Diákmise (Ballagók miséje) 14.00 óra

Események, határidők

Május

Gimnázium

május 1. szerda

Általános iskola

A munka ünnepe (munkaszüneti nap)

május 2. csütörtök

júniusi osztályozó vizsgákról szóló értesítők kiküldése magántanulók részére

május 2. csütörtök

A végzősök osztályozó értekezlete 15:00

május 3. péntek

0-3. tanítási óra
16.00: Ballagás
Diákmise

május 6. hétfő

Rendkívüli felvételi eljárás kezdete

május 6-23. (várhatóan)

A 2019. évi május-júniusi írásbeli érettségi
vizsgaidőszak (közép- és emelt szint)

május 6. hétfő

magyar nyelv és irodalom é. v. 8:00
(tanítás nélküli munkanap)

május 7. kedd

matematika é. v. 8:00
(tanítás nélküli munkanap)

május 8. szerda

történelem é. v. 8:00
(tanítás nélküli munkanap)

május 9. csütörtök

angol nyelv é. v. 8:00
(tanítás nélküli munkanap)

május 10. péntek

német nyelv é. v. 8:00
párhuzamos tanítási órák (9-11. évf.)

május 10. péntek

értesítők kiküldése azon diákok szülei számára, akik a tanév végén várhatóan „elégtelen”, vagy „nem
osztályozható” minősítést szereznek egy/több tantárgyból

május 13-22.

választható tantárgyak (biológia, informatika, belügyi
rendészeti ismeretek, földrajz, fizika, stb.) írásbeli
vizsgái
párhuzamos tanítás

május 13. hétfő

Boldogságóra

május 14. kedd

16:30 Összevont fogadóest

május 17. péntek

A 2019/2020. tanévben kötelezően választandó
foglalkozásokra jelentkezés határideje a 10.
évfolyamosok számára
Idegen nyelvi mérés (hatodik és nyolcadik
évfolyamosok)

május 22. szerda
május 24. péntek

Nevelőtestület lelki napja (tanítás nélküli munkanap)

május 29. szerda

Országos kompetenciamérés a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók részére
Párhuzamos tanítási órák (1-5., 7., 9., 11. évf. tanulói számára)
Kihívás napja

május 31. péntek
május 31. péntek

Diák bál és vacsora
NETFIT-feltöltés határideje

Június

Események, határidők
Gimnázium

Általános iskola

június 3.

Boldogságóra

június 3-7.

Fizikai, kémiai bemutató

június 3-14.

tanév végi osztályozó vizsgák magántanulók részére

június 4. kedd

Nemzeti összetartozás napja, iskolai megemlékezés

június 9-10.
június 11. kedd

június 14. péntek
június 15. szombat
június 18. kedd
június 17-19. (várhatóan)
június 24-26. (várhatóan)
június 19. szerda

június 20. csütörtök

június 21. péntek
június 28. péntek

Pünkösd
DÖK-nap („Vidám nap”)
tanítás nélküli munkanap
utolsó tanítási nap, 0-3. tanítási óra
11.00 Te Deum – Szent Imre templom
Tanárbúcsúztató
du. osztályozó értekezlet
Általános iskolai ballagás
9.00-tól
tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
A szóbeli érettségi vizsgák napjai
(12A, 12B osztály tagjai + előrehozott és „külsős” vizsgázók)
naplók ellenőrzésének, lezárásának határideje
-nyári szünet az 1-11. évfolyam tanulói számára: június 17-augusztus 31.
-nyár végi javítóvizsgára/osztályozó vizsgára jelentkezés határideje
Te Deum, Szegedi Dóm 17:00
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás
8:00-15:30 beiratkozás a gimnázium 9. évfolyamára
osztálystatisztika kitöltésének utolsó napja
éves beszámolók leadásának utolsó napja
Záró értekezlet 14:30-tól (Gimnázium)

A 2019.

ÉV NYÁRI IDŐSZAKÁRA ESŐ, TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ, VÁRHATÓ LÉNYEGESEBB

IDŐPONTOK, TEENDŐK TERVEZETE:

2019. JÚNIUS VÉGE:
-Utolsó egyeztetés a 2019. július elejétől esedékes nyári szabadságolások, az iskolai ügyeleti napok, valamint az intézmény nyáron esedékes
karbantartási és felújítási munkálataival kapcsolatosan
-Az intézmény 2019/2020. tanévére érvényes tantárgyfelosztás elkészítése, órarend előkészítése
-Az intézmény 2018/2019-es tanévről szóló intézményi beszámolójának véglegesítése, leadása
-Beiratkozott tanulókkal kapcsolatos adminisztratív teendők, tankönyvrendelés feladása (KIR, beírási naplók, KELLO)
2019. JÚLIUS:
-A 2018/2019. tanév végén 1-3 tantárgyból elégtelen osztályzatot szerzett tanulók kiértesítése a várhatóan 2019. augusztus 22-23-án tartandó
javítóvizsgákkal kapcsolatosan
-A tanév végén egy/több tantárgyból „nem osztályozható” minősítést szerzett tanulók kiértesítése a várhatóan 2019. augusztus 22-31. között tartandó
osztályozó vizsgákkal, továbbá különbözeti vizsgákkal kapcsolatosan
2019. AUGUSZTUS:
-augusztus folyamán érkező iskolai tankönyvek fogadása, átadásra történő előkészítése
-augusztus 20-31. egyeztetés az intézmény dolgozóival a 2019/2020. tanév előkészítésével, az aktuális teendőkkel kapcsolatban
-augusztus 21. – alakuló értekezlet: az intézmény éves munkatervének kialakítása
-augusztus 22-31. – javítóvizsgák, osztályozó vizsgák
-augusztus 31. – órarendek véglegesítése

