A 2016/2017. tanév legfontosabb dátumai
az els tanítási nap:
2016. szeptember 1. (csütörtök)
az utolsó tanítási nap 2017. június 15. (csütörtök)
A tanítási nap ok szám a a nap p ali oktatás m u nkarend je
középiskolában 181 nap.
az utolsó tanítási nap a végz söknek: 2017. m ájus 4. (csütörtök)
az els félév vége: 2017. janu ár 20. (p éntek)
a félévi értesít k kiosztása: 2017. janu ár 27-ig (péntekig)

szerint

m köd

6 tanítás nélküli munkanap lesz
A tanévkezdés tervezése az Újbudai József Attila Gimnáziumban
2016. augusztus
2016. augusztus
2016. augusztus
2016. augusztus
2016. augusztus
2016. augusztus
2016. augusztus
2016. augusztus
2016. szeptember
2016. szeptember
2016. szeptember

22-23. (h-k):
iskolavezet ségi m egbeszélés
24. (sz) 9.00:
tantestületi alakuló értekezlet
24. (sz) 10.00:
munka- és t zvéd elm i oktatás (terv!)
24. (sz) 11.00:
osztályf nöki m u nkaközösségi értekezlet
25-26. (cs-p):
munkaközösségi értekezletek több menetben
29-30. (h-k):
pótvizsgák
31. (sz):
ad m inisztrációs teend k, el készü letek a tanévre
30-szeptember 1. (k-cs): gólyatábor Ver cén
1. (cs) 8.00
tanévnyitó ünnepély
1. (cs) 9.00-11.45: 3 osztályf nöki óra
1. (cs) 10.00
tanévnyitó ünnepély a gólyatáborban

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
Az szi szünet 2016. november 2-t l 2016. novem ber 4-ig tart. A szü net el tti u tolsó
tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szü net u táni els tanítási nap 2016. novem ber
7. (hétf ).
A téli szünet 2016. d ecem ber 22-t l 2017. janu ár 2-ig tart. A szü net el tti u tolsó tanítási
nap 2016. december 21. (szerda), a szü net u táni els tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2017. áp rilis 13-tól 2017. áp rilis 18-ig tart. A szü net el tti u tolsó
tanítási nap 2017. áp rilis 12. (szerd a), a szü net u táni els tanítási nap 2017. április 19.
(szerda).
Témahetek
pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6-10. között,
digitális témahét 2017. április 3-7. között,
fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24-28. között.
A nevelési-oktatási intézm ény a m u nkatervében m eghatározott m ód on részt vehet a
tém ahetekhez kap csolód ó p rogram okon, továbbá a tantervben el írt, az ad ott tém ával
összefü gg tanítási órákat, foglalkozásokat a tém ahét keretében megszervezheti.
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Országos mérés, értékelés, szakmai ellen rzés elrendelése
Kompetenciamérés (szövegértés, matematika a 10. évfolyam) 2017. május 24-én.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról a vizsgálatot a nappali
rend szer iskolai oktatásban részt vev tanu lók esetében 2017. janu ár 9. és 2017. m áju s
31. között kell m egszervezniü k. A m érés ered m ényeit az érintett nevelési-oktatási
intézm ények 2017. jú niu s 1-jéig töltik fel a N em zeti Egységes Tanu lói Fittségi Teszt
informatikai rendszerbe (NETFIT®).
2017. janu ár 2. és 2017. m árciu s 31. között szakm ai ellen rzés keretében m eg kell
vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását.

Érettségi vizsgaid szakok, vizsganapok
A 2016. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák
2016. október 17-27.:
2016. november 10-14.:
2016. november 21-25:

írásbeli vizsgák
emelt szóbeli vizsgák
közép szint szóbeli vizsgák

A 2017. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák
emelt szint
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
informatika
biológia
*
*
kémia
földrajz
fizika
*
francia nyelv
spanyol nyelv
*
olasz nyelv
orosz nyelv

középszint
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
*
biológia
informatika
ének-zene, m v.tört.
kémia
földrajz
fizika
rajz és vizuális kultúra
francia nyelv
spanyol nyelv
mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
olasz nyelv
orosz nyelv

id p ont
2017. május 8., 8.00
2017. május 9., 8.00
2017. május 10., 8.00
2017. május 11., 8.00
2017. május 12., 8.00
2017. május 15., 8.00
2017. május 16., 8.00
2017. május 18., 8.00
2017. május 18., 14.00
2017. május 19., 8.00
2017. május 19., 14.00
2017. május 22., 8.00
2017. május 22., 14.00
2017. május 23., 8.00
2017. május 24., 8.00
2017. május 24., 14.00
2017. május 25., 8.00
2017. május 26., 8.00

A 2017. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák
2017. június 8-15.:

emelt szóbeli vizsgák
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2017. június 19-30: közép szint szóbeli vizsgák

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a
2016/2017. tanévben
H atárid k
2016. 10. 20.

2017. 01. 21.
2017. 01. 21., 10.00

2017. 01. 26., 14.00

2017. 02. 15.

2017. 02. 20.-03. 09.
2017. 03. 10.
2017. 03. 16-17.
2017. 03. 23.
2017. 04. 04.
2017. 04. 07.
2017. 04. 19.

2017. 04. 26.

2017. 06. 22-24.

Feladatok
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében Hivatal által közzétett közleményben
foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeiket, és
rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi
tájékoztatójukat.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik
évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába
jelentkez k szám ára az érintett intézm ényekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az
Arany János Tehetséggond ozó Program jába jelentkez k szám ára
azoknak, akik az el z írásbelin alap os ok m iatt nem tu d tak részt
venni.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanu lói ad atlap ok els p éld ányát p ed ig a
H ivatalnak. (A 6 és 8 évfolyam os gim náziu m ba történ
jelentkezésr l a tanu ló közvetlenü l is m egkü ld heti a jelentkezési
lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
A közép fokú iskola ed d ig az id p ontig nyilvánosságra hozza a
jelentkez k felvételi jegyzékét.
A tanu lói ad atlap ok m ód osításának lehet sége az általános
iskolában.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a
Hivatal által meghatározott módon megküldi a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú
iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hird et közép fokú iskolák m egkü ld ik a felvételr l vagy
az elu tasításról szóló értesítést a jelentkez knek és az általános
iskoláknak.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési - és a
Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által
m eghatározott id ben.
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