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 Tanév rendje – kivonat
 Tanmenetekkel szembeni követelmények
 Információk a munkaterv készítéséhez
 Baleset- és tűzvédelmi ismeretek

A 14/2017.(VI.14.) EMMI rendelet kivonata
a 2017/2018. tanév rendjéről
(A rendelet teljes szövege, a mellékletekkel együtt megtalálható a www.reguly.hu oldal
Tervezetek menüpontjában)
A TANÉV, A TANÍTÁSI ÉV
A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.
A 2017/2087. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek).
A tanítási napok száma száznyolcvan (180) nap.
A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig (péntek) tart. Az iskolák 2018. február 2-ig (péntek) értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló
esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját az igazgató határozza meg.
Az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.
Felnőttoktatás tanítási év első napja: 2017. szeptember 6. (szerda)
Felnőttoktatás tanítási év utolsó napja: 2018. június 13. (szerda)
Felnőttoktatás első félévének utolsó napja: 2018. január 17. (szerda)
Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a
pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás
céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.
TANÍTÁSI SZÜNET A TANÍTÁSI ÉVBEN, A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK
A tanítási évben – a tanítási napokon felül- a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában
hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület
véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra
használható fel.

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2018. április 04. (szerda).
Az őszi-, téli-, tavasz szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók
felügyeletéről.
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezés – Nkt.30.§ (1) bekezdése értelmében- a nevelési oktatási
intézményekben is alkalmazni kell.
Munkanap áthelyezés a tanévben:
2018.március 10. szombat munkanap --- 2018.március 16. péntek pihenőnap
2018.április 21. szombat munkanap --- 2018.április 30. hétfő pihenőnap

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának
ütemezése a 2017/2018.tanévben
A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának
ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

Tanulmányi versenyek
A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős 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 szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építhet be a
munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi
tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért.

A témahetek szervezése
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 22/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: miniszteri rendelet) 7.§ (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért
felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:
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 előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

Kompetenciamérés
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 minősül, amelyet az érintett tanulók mérésben
való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A
méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig küldik meg, a Hivatal által
meghatározott módon.

Angol, német idegen nyelvi mérés a hatodik és nyolcadik évfolyamokon
Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által
szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a
mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a
mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges
adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és
intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal
által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi
közzé 2018. június 15-ig.
DIFER-mérés
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres
megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2017. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél
az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a
későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus
fejlődésvizsgáló 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-jéig kell
elvégezniük.
NETFIT-mérés
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 felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő 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.

Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok
A 2014/2015. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határokat a 4. melléklet
tartalmazza.

A munkaterv készítéséhez fontos információk:
Tanévnyitó:
Ünnepélyes tanévnyitó az 1. osztályosok számára – 2017. szeptember 1. 8.00 „F” épület I.emeleti aula
2-8. évfolyam osztálykeretben,
Tagiskolák: helyi szokásoknak megfelelően
tanévnyitó iskolagyűlések Zircen:
2.óra 2-4. évfolyam
3.óra 5-6. évfolyam
4.óra 7-8.évfolyam
Megtartandó órák: 1.évf. 3 óra
2-4.évf. 4 óra
5-8.évf. 5 óra
Ballagás:
2018. június 16. szombat 9.00
Tanévzáró ünnepség:
Bakonybél: 2018. június 18. (hétfő) 17.00,
Olaszfalu: 2018. június 19. (kedd) 17.00
Zirc: 2018. június 21. (csütörtök) 16.00 felső tagozat, 17.00 alsó tagozat

Osztály-szülői értekezlet:
Év eleji:
Második félévi:

1. osztályosoknak: 2017. szeptember 1. (péntek) vagy szeptember 4. (hétfő)
2-8. osztályosoknak: 2017. szeptember 30-ig.
1-8. évf. a második félév folyamán 2018. május 31-ig.

Továbbtanulási tájékoztató szülői értekezlet:
2017. október 25. (szerda) 17.00 „F” épület emeleti aula
Hit- és erkölcstan tanítással kapcsolatos tájékoztató szülői értekezlet:
2018. március 7. (szerda) 16.30 Bakonybél, Olaszfalu
2018. március 8. (csütörtök) 16.00 Zirc „F” épület emeleti aula
Óvodai tájékoztató szülői értekezlet:
2018. március 7. (szerda) 17.00 Bakonybél, Olaszfalu
2018. március 8. (csütörtök) 17.00 Zirc, „F” épület emeleti aula
Erdei iskolába menők szülői értekezlete:
2018. május 3. (csütörtök) 17.00 A/7-es tanterem
Leendő első osztályosok szülői értekezlete:
2018. június 7. (csütörtök)
Fogadó órák:
2017. november …. (kedd)
2017. november …. (szerda)
2017. december …. (csütörtök)
2018. március …. (kedd)
2018. március …. (szerda)
2018. március …. (csütörtök)

alsó tagozat
Bakonybél, Olaszfalu
felső tagozat, gyp. Tagozat (16.00-tól)
alsó tagozat
Bakonybél, Olaszfalu
felső tagozat, gyp. tagozat: behívás alapján (16.00-tól)

A nyelvtanárok, fejlesztő pedagógusok és a tanodában dolgozók is jelen vannak 16-17 óráig. Aki áttanít a felsőbe is azok a felsős
fogadóórán is megkereshetők az alsó tagozatos tanulók miatt és az alsós fogadóórán is a felsős tanulók miatt.

Nyílt napok:
2018. március - április: a beíratáshoz igazodva, az azt megelőző hetekben minden évfolyamon, minden feladat-ellátási helyen.

A Munkaterv-alap_2017_18 táblázatot a tagintézményvezetőknek és a munkaközösség vezetőknek kell kitölteni, belefoglalva a
munkaközösségükhöz tartozó iskolai felelősök által készített munkaterveket is. A táblázat letölthető a www.reguly.hu Tervezetek
menüpontjából.
Leadási határidő: 2017. augusztus 30. 16.00 óra a nyiri.eva@gmail.com címre

Előre is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítő, támogató együttműködését!

