A 2018/2019. ta év e a ta ítási év első ta ítási apja
utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).

. szepte

er . hétfő és

A tanítási napok száma 181 nap.
A ta ítási év első féléve
. ja uár 5-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a
ta ulókat, kiskorú ta uló eseté a szülőket az első félév e elért ta ul á yi
ered é yekről.
Az őszi szü et 2018. október 27-től 2018. november 4-ig tart.
A szünet előtti utolsó ta ítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első ta ítási
nap 2018. november 5. hétfő .
A téli szünet 2018. december 22-től 2019. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó ta ítási ap 2018. december 21. (péntek), a szünet utá i első ta ítási
nap 2019. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart.
A szünet előtti utolsó ta ítási ap
2019. április 24. (szerda).

. április

. (szerda), a szünet utá i első ta ítási ap

A nyári szünet 2019. június 15-től 2019. szeptember 1-ig tart.
Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon: 2019. május 22-én lesz.
Az országos ko pete ia érés időpo tja a 6. 8. és 10. évfolyamon: 2019. május 29.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2019. január 9. és 2019.
április 26. között zajlik.
A projektoktatást lehetővé tevő té aheteket a ta ítási év e
miniszter az alábbi időpo tok szeri t hirdeti eg:

az oktatásért felelős

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.

Munkarendváltozások a 2018/2019-es tanévben:
Piros etűs ü

epek és

u kaszü eti apok, a ikor i s ta ítás:

. októ er . és . hétfő és kedd
2018. november 1. és 2. (csütörtök és péntek)
2018. december 24 – 25 – 6. hétfő – kedd – szerda) KARÁCSONY
. de e er . és
. ja uár . hétfő és kedd
2019. március 15. (péntek)
. április . és . pé tek és hétfő HÚSVÉT
2019. május 1. (szerda)
. jú ius . hétfő PÜNKÖSD
Szombati munkanapok:
-

2018. október 13.
2018. november 10.
2018. december 01.
2018. december 15.

