Tanév helyi rendje
2017/2018. tanév

Első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek)
Utolsó tanítási napja: 2018. június15. (péntek)
Tanítási napok száma: 180 nap
A szorgalmi idő első fele 2018. január 26.
Az iskolák 2018. február 3-ig értesítik a tanulók szüleit az elért eredményekről.
Ellenőrző naplóval egyeztetése október vége, december közepe, február vége, április közepe
Tanítási szünetek:
Őszi szünetek: 2017. október 30 – november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.
október 27.(péntek), első tanítási nap: 2017. november 06. (hétfő).
Téli szünet: 2017. december 23-től 2018. január 2.-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.
december 22. (péntek) a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 03. (szerda).
Tavaszi szünet: 2018. március 28-tól 2018. április 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018.
március 27. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04. (szerda).
Kiemelt nevelési feladat:
-

Az iskolaépület külső és belső állagának védése, óvása.
Környezettudatos és egészségtudatos szemlélet további alakítása, fenntartása.
Szép beszéd, alapvető illemszabályok tanítása, alkalmazása.
Osztályközösségek és iskolaközösség formálása.
Egymás iránti tolerancia, egymásra figyelés.

Kiemelt oktatási feladat:
-

Az iskola tanulmányi jó hírének tovább erősítése, a napi oktató munkával és versenyeztetéssel.
8. évfolyamosok sikeres pályaválasztási felkészítésük és beiskolázásuk.
Esélyegyenlőségek, hátrányok kompenzálása felzárkóztatással, tehetséggondozással.
IKT eszközök aktív használata.
A bukások elkerülésére egyéni terv illetve feladat kidolgozással.

Kiemelt feladat:
- Intézmény, tagintézmény sikeres értékelésére felkészülés
- Kollégák minősítése ( fő)
- Tagintézményvezető értékelés

A szorgalmi idő alatt a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra elrendelt 5
munkanap - tanítás nélküli munkanap – felhasználása:
1. október 16. Kihelyezett nevelési értekezet
2. október 27.
Őszi továbbképzési nap
3. november 16.
Pályaválasztási nap
4. március 28.
Tavaszi továbbképzési nap
5. április 13.
GÁLA
6. június 14.
DÖK nap
A tanév során megrendezendő versenyek időpontjait a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.

A szülői értekezletek és fogadóórák rendje
Szülői értekezletek:
2017. szeptember 1. (péntek) elsősök, szeptember 4-15. 2-8. évfolyam,
2018. február eleje
Fogadóórák: október, november, március, április hónapok utolsó hétfője (amennyiben
munkanap, ha nem akkor az azt megelőző hétfő)
SZMK-választmányi ülések: szeptember, február

Megemlékezések, ünnepélyek
-

Tanévnyitó
Aradi vértanúk emléknapja (október 6.)
1956-os forradalom és szabadságharc (október 23.)
200 éves az oktatás Szőregen Gálaműsorral zárás
Karácsony
Magyar Kultúra napja
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozataink napja (február 25.)
1848-as forradalom és szabadságharc (március 15.)
Holokauszt áldozatainak napja (április 16.)
Föld napja (április 22.)
Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
Ballagás
Tanévzáró ünnepség

Egyéb iskolai rendezvények (munkaterv tartalmazza táblázatosan)
-

Június: Nemzeti összetartozás napja
„Adventi szombatok”
1. 2017. december 02.
2. 2017. december 09.
3. 2017. december 16.
4. 2017. december 23.

TÉMA hetek a Tanév rendjében előírtaknak megfelelően.

Mindenkinek sikeres tanévet, jó munkát kívánok!

Szeged, 2017. augusztus 31.

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
igazgató

