A 2017/2018. ta évbe a ta ítási év első ta ítási apja 2017. szeptember 1. (péntek) és
utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek).
A tanítási napok száma 180 nap.
A ta ítási év első féléve 2018. január 19-ig tart. Az iskolák 2018. január 26-ig értesítik a
ta ulókat, kiskorú ta uló eseté a szülőket az első félévbe elért ta ul á yi ered é yekről.
Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó ta ítási
nap 2017. október 27. (péntek , a szü et utá i első tanítási nap 2017. november 6. hétfő .
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szü et előtti utolsó ta ítási ap
2017. december 22. (péntek), a szü et utá i első ta ítási ap

8. ja uár . szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó ta ítási
nap 2018. március 28. (szerda), a szü et utá i első ta ítási ap

8. április . (szerda).

Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon: 2018. május 30-án lesz.
Az országos kompetenciamérés időpo tja a 6. 8. és 10. évfolyamon: 2018. május 23.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2018. január 9. és 2018. április 27.
között zajlik.
A projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a ta ítási évbe az oktatásért felelős
az alábbi időpo tok szeri t hirdeti

i iszter

eg:

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) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2018. április 23. és 2018. április 27.
között.

Munkarend változások a 2017/2018-as tanévben:
Hosszú hétvégék:
- október 21-

. szo bat, vasár ap, hétfő

- december 23- 6. szo bat, vasár ap, hétfő, kedd-az iskolában ez a téli szünet idejére esik)
- december 30. - január 1. (szo bat, vasár ap, hétfő-az iskolában ez a téli szünet idejére
esik)
- március 15-18. (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap)
- március 30. - április . pé tek, szo bat, vasár ap, hétfő
- április 28. -

ájus . szo bat, vasár ap, hétfő, kedd

- május 19-21. (szombat, vasárnap, hétfő
Szombati munkanapok:

-

2018. március 10.

-

2018. április 21.

