A Kazinczy Ferenc Tagintézmény 2018/2019. tanévi munkaterve
Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása:
1. 2018. október 13. (szombat)
KRÉTA e-learning továbbképzés
2. 2018. november 10. (szombat) Pályaorientációs nap
3. 2018. december 15. (szombat) Továbbképzés
4. 2019. március 18. (hétfő)
Tantestületi csapatépítő nap
5. 2019. április 17. (szerda)
Szakmai nap a sümegi testvériskolánkkal
6. 2019. május 24. (péntek)
Tagintézményi diákönkormányzati nap
A szünetek időtartama:
A szorgalmi idő első tanítási napja:
A szorgalmi idő utolsó tanítási napja:
A tanítási napok száma:
A szorgalmi idő első félévének vége:

2018. szeptember 3. (hétfő)
2019. június 14. (péntek)
181 (száznyolcvanegy)
2019. január 25. (péntek)

Az őszi szünet 2018. október 29-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).
A téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet 2019. április 18-tól április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 17. (szerda) – de ez tanítás nélküli munkanap –, a szünet utáni első tanítási nap április
24. (szerda).
A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző megemlékezések időpontja:
Az aradi vértanúk emléknapja
2018. október 5. (péntek)
Az iskola hagyományai
megemlékezések időpontja:
Kazinczy-napok

ápolása

érdekében

meghonosított

A nemzeti ünnepek megünneplésének időpontja:
Az 1956-os forradalom és szabadságharc,
valamint a Köztársaság kikiáltásának évfordulója
Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója

emléknapok,

2019. április 8-12.
2018. október 16. (kedd)
2019. március 14. (csütörtök)

Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja:
A tanévnyitó ünnepély
2018. szeptember 3. (hétfő) 745 óra
Kazinczy Ferenc születésének emléknapja 2018. október 26. (péntek)
A tanévzáró ünnepély
2019. június 22. (szombat) 8 óra
Az évi rendes diákközgyűlés ideje:
2019. március 19. (kedd) 14 óra

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja:
Tanévnyitó értekezlet
2018. augusztus 27. 8 óra
Félévi osztályozó értekezlet
2019. január 25. (péntek) 8 óra
Félévértékelő értekezlet
2019. február 5. (kedd) 16 óra
Év végi osztályozó értekezlet
2019. június 14. (péntek) 14 óra
Évértékelő tagintézményi értekezlet
2019. június 24. (hétfő) 8 óra
Évértékelő iskolai értekezlet
2019. június 27. (csütörtök) 8 óra
Szülői értekezletek:
1. évfolyam
2-4. évfolyam
5-8. évfolyam
8. évfolyam
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam

(tanév előkészítő)
(tanév előkészítő)
(tanév előkészítő)
(pályaválasztási)
(félévértékelő)
(félévértékelő)
(év végi)
(év végi)

2018. szeptember 3. (hétfő) 17 óra
2018. szeptember 11. (kedd) 17 óra
2018. szeptember 10. (hétfő) 17 óra
2019. január 8. (kedd) 17 óra
2019. február 4. (hétfő) 17 óra
2019. február 5. (kedd) 17 óra
2019. május 6. (hétfő) 17 óra
2019. május 7. (kedd) 17 óra

Fogadóórák:
1-8. évfolyam
1-8. évfolyam
1-8. évfolyam
1-8. évfolyam

2018. október 2. (kedd) 17 óra
2018. november 27. (kedd) 17 óra
2019. március 5. (kedd) 17 óra
2019. április 2. (kedd) 17 óra

Nyílt napok:
1-2. és 5-6. évfolyam
3-4. és 7-8. évfolyam
leendő elsősök szüleinek

tervezés alatt
tervezés alatt
a beíratáshoz igazodva

Osztálykirándulások, erdei iskolák időpontja:
2019. május 27 - 31.
Mérések, vizsgák:
A magántanulók félévi osztályozó vizsgája
Országos kompetencia mérés (6.; 8. évf.)
Idegen nyelvi mérés (6.; 8. évfolyam)
A magántanulók év végi osztályozó vizsgája
Javítóvizsga

2019. január 21. (hétfő) 8 óra
2019. május 29. (szerda) 8 óra
2019. május 22. (szerda) 8 óra
2019. június 10. (hétfő) 8 óra
2019. augusztus 26. (hétfő) 8 óra

Tapolca, 2018. szeptember 1.
Bodor Tamás
tagintézmény-vezető

