A 2017/2018-as tanév rendje
(kivonat)

A teljes szöveg megtekinthetı a 2017/2018. tanév rendjérıl szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI
rendeletben.

A 2017/2018. tanévben a tanítási év elsı tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és
utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma – száznyolcvan nap.
A tanítási év elsı féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülıket az elsı félévben elért tanulmányi eredményekrıl.
Az elsı félév és a tanítási év utolsó napját követı tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelıtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát.
Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelıtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli
munkanapként használhat fel, amelybıl egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a
nevelıtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy
tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
Az ıszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet elıtti utolsó
tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni elsı tanítási nap 2017. november 6.
(hétfı).
A téli szünet 2017. december 27-tıl 2018. január 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási
nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni elsı tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-tıl 2018. április 3-ig tart. A szünet elıtti utolsó
tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni elsı tanítási nap 2018. április 4.
(szerda).
A szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség
esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérıl. A felügyelet megszervezésérıl több
iskola közösen is gondoskodhat.
A tanulmányi versenyek
A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az
oktatásért felelıs miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás
nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre
felkészíti a tanulókat.
Az iskola a jegyzékben nem szereplı tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történı
felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolai szülıi szervezet, az iskolai
diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követıen a fenntartó
egyetért.
A témahetek megszervezése
a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2018. március 5. és 2018. március 9. között,
b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,
c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.
A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a
témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben elıírt, az adott témával
összefüggı tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.
Országos mérés, értékelés, szakmai ellenırzés elrendelése
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében
meghatározott méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi meg 2018.
május 23. napjára. A mérés napja tanítási napnak minısül, amelyet az érintett tanulók a
mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelezı tanórai foglalkozás a mővészeti és a
testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhetı. A méréshez szükséges adatokat az
érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig küldik meg, a
Hivatal által meghatározott módon.
A tanuló eltérı ütemő fejlıdésébıl, fejlesztési szükségleteibıl fakadó egyéni hátrányok
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében
az általános iskolák 2017. október 13-ig felmérik azon elsı évfolyamos tanulóik körét,
akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az
alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késıbbiekben támogatni, és ezért a tanító
indokoltnak látja az azt elısegítı pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus
fejlıdésvizsgáló 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.
A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés
keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1-4.
évfolyamon, valamint a felnıttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerő iskolai
oktatásban részt vevı tanulók esetében 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 NETFIT® rendszerbe.

