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I. A tanév rendje, időpontjai 

 Tanévnyitó értekezlet 2018. augusztus 31. 800 óra 

 Tanévnyitó ünnepély 2018. szeptember 3. 745 óra (rendező osztályok: 10. C és 10. D) 

 Szeptember 3-án az évnyitó ünnepély után négy osztályfőnöki órát tartunk. Ezután több tanóra nem 

lesz. 

 Első félév 2018. szeptember 3 – 2019. január 25.  

 Félévi osztályozó értekezlet: 2019. január 25. 1230 óra 

 Félévi tanulmányi értesítők kiosztása február 1-ig az osztályfőnök valamelyik óráján. 

 Félévzáró tantestületi értekezlet 2019. február 4. 1430 óra 

 Második félév 2019. január 28 – 2019. június 14. A végzős évfolyamokon az utolsó tanítási nap 2019. 

május 2. 

 A végzős évfolyam év végi osztályozó konferenciája 2019. május 2. 

 Ballagás 2019. május 3. péntek 1700 óra, szervezők a 11. és a 9. évfolyam 

 Év végi osztályozó konferencia 2019. június 14. 

 Tanévzáró ünnepély 2019. június 26. 830 óra (rendező osztályok: 10.A és 10.B) 

 Tanév végi tantestületi értekezlet 2019. június 26. 1100 óra (A következő év tanévnyitó ünnepélyét az 

akkori 10. C és 10. D osztályok szervezik.) 

 Őszi érettségi vizsgaidőszak (2018. október 12 – november 23., jelentkezés szeptember 5-ig a 

Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumában) 

  Tavaszi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgák 2019. május 6-24.,  

 szóbeli vizsgák 2019. június 5-13. (emelt szint) és június 17-28. (középszint) 

 Őszi szünet 2018. október 27-november 4-ig. Szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. 

Szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5.  

 Téli szünet 2018. december 22-től 2019. január 2. Szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. 

Szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3.  

 Tavaszi szünet 2019. április 18-április 23-ig. Szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17.  

Szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24.  

 

II. Beiskolázás a 2019/2020. tanévre 

 Alapítványi tehetséggondozó foglalkozások (felvételi előkészítők) 2018. október 8-tól 

 Beiskolázási szülői értekezlet 2018. november 14. 1700 óra (hat évfolyamos),  

november 15. 1700 óra (négy évfolyamos) 

 Nyílt nap a leendő 7. évfolyam számára 2018. november 21.  

 Nyílt nap a leendő 9. évfolyam számára 2018. november 22.  

 Jelentkezés a 4 és 6 évfolyamos központi írásbeli felvételi vizsgákra a választott középiskolában 

 2018. december 7-ig, elektronikusan. 

 Hat, négy évfolyamos központi írásbeli felvételi 2019. január 19. 10 óra 

 Négy, hat évfolyamos központi írásbeli felvételi pótnap 2019. január 24. 14 óra 

 Az írásbeli dolgozatok megtekintése 2019. január 28.  

 Az írásbeliről készült értékelő lapok átadása 2019. február 1. 

 Jelentkezés a középiskolákba 2019. február 18-ig 

 Szóbeli felvételi a hat és négy évfolyamos jelentkező számára 2019. február 23. 

 Pótló szóbeli vizsgák (4 és 6 évfolyamos) 2019. február 26. és február 28. 1430 óra. 

 A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala az iskolában és a honlapon 2019. március 11. 

 A felvételi eredményről szóló értesítés kiküldése 2019. április 30-ig 

 Beiratkozás 2019. június 20. 900-1300 óráig 

 AJTP  beiskolázási rendezvény június 

 

III. Országos mérések 

 Tanulók fizikai állapotának mérése 2019. január 9. és április 26. között 

 Kompetencia-mérés 2019. május 29. (magyar és matematika 8. és 10. évfolyamok számára) 

 A 8. évfolyamon az első idegen nyelvi írásbeli mérés 2019. május 22. 

 Iskolai szintű elemzés és intézkedési terv a kompetencia mérések eredményeiről 2019. június 12-ig 

 

IV. További iskolai programok 

 Szülői értekezletek 2018. szeptember 17., 2019. január 28. 



 Iskolai közösségi szolgálat szülői értekezlet a 9. évfolyamon 2018. szeptember 17. 1600  (díszterem) 

 Szülői fogadódélutánok 2018. november 19., 2019. március 18. 17 óra A szaktárgyi 

figyelmeztetésekről a szülőket legalább egy héttel a fogadóórák előtt értesíteni kell! 

 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések október 23., az ünnepély időpontja 2018. október 19., rendezők 

a 10. A és B, Karácsonyi ünnepség 2018. december 21. rendezők a 9. AJTP, 9. A,  és 9. B, március 15. 

az ünnepség időpontja 2019. március 14., rendezők a 10. C és D 

 Papírgyűjtés 2018.  

 Gólyabál időpontja 2018. november 9., rendező a 10. évfolyam, felelős: IDB Takács István 

 Francia filmek éjszakája október 5. 

 Francia diákok látogatása 2018. október 12-19. 

 AJTP erdélyi kirándulás 2018. október 25-29. 

 Katonás-napok 2018. november 9-10. (nov. 10. diáknap) 

 Szalagavató bál 2018. december 15. (szombati munkanap), rendező a 11. évfolyam 

 Félévzáró ebéd nyugdíjasaink részvételével 2019. január 19. 13 óra 

 Szülői jótékonysági bál (tervezett): 2019. február 9. vagy 16. 19 órától 

 Pályaorientációs nap 2019. május 9. délután 

 Diákközgyűlések időpontja minden hó első hétfője, 1430 óra, felelős: Takács István 

 Iskolánk által szervezett versenyek Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, Német Nyelvi Fordító 

Verseny, AJTP Történelem Tábor, Angol nyelvű versmondó verseny, Francia nyelvű levelező 

verseny, Matematika nyílt háziverseny (6-8. évfolyam) Fizika nyílt háziverseny 

 Tanév rendjében szereplő iskolai megemlékezések Kecskemét város napja (október 2.), Aradi 

vértanúk napja (október 5-én), A magyar kultúra napja (január 22.), Kommunista diktatúrák 

áldozatainak emléknapja (február 22-én), Holocaust áldozatainak emléknapja (történelem órák 

keretében), Nemzeti összetartozás napja (június 4.) 

 A Határtalanul Program időpontja (7.A, 7.B) 2018. október 11-15. 

 Német-magyar Ifjúsági Klub programjai november 30.,… 

 Pedagógus petanque kupa 2019. május 31. 

 

V. Tanév eleji feladatok, határidők 

 Munkaközösségek megalakítása: 2018. szeptember 3. 

 Tanulmányi, sport, és kulturális versenyek listája: 2018. szeptember 3. 

 ODB-titkárok nevének leadása Takács Istvánnak 2018. szeptember 3.  

 Szakkörök leadása névsorral együtt 2018. szeptember 6. 

 Létszám-változásokkal, vizsgákkal kapcsolatos záradékok beírása a törzslapokra szeptember 7-ig  

 Utazások, túrák, táborok időpontja: 2018. szeptember 7. 

 Felmentést, gyógytestnevelést kérő tanulók orvosi vizsgálata helyben, szeptember 10-én, 9-1130 óráig. 

 Osztályok fotózása 2018. szeptember 11-12. 

 Elektronikus naplóban az adatok ellenőrzése 2018. szeptember 12. 

 Statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, felelős Buday Rezső, közreműködnek az osztályfőnökök 

 Tanmenetek beadása az igazgatóságnak szeptember 14-ig, lehetőleg elektronikusan 

 Új törzslapok megírása szeptember 21-ig 

 A délutáni testnevelés órák alóli mentesítésre vonatkozó kérelmek leadása 2018. szeptember 21. 

 Osztálydekoráció elkészítése november 16-ig. Eredményhirdetés december 21. 

 

VI. Munkanapok rendje: 

 A tanév 187 munkanapból, ezen belül 180 tényleges tanítási napból áll (7 tanítás nélküli munkanappal 

az igazgató rendelkezik a tantestület javaslata és a törvényi előírások alapján.) 

 Javaslat a hét tanítás nélküli munkanap felhasználására 

Katonás napok, diáknap 2018. november 10. (1 nap) 

Sítábor 2019. január 31-február 1. (2 nap) 

Írásbeli érettségi vizsganapok május 6., 7., 8., (3 nap)  

tantestületi kirándulás vagy szakmai nap (1 nap) 

 Munkanap áthelyezések 
2018. október 22. (hétfő) helyett október 13. (szombat) 

2018. november 2.(péntek) helyett november 10. (szombat)  

2018. december 24. (hétfő) helyett december 1. (szombat) 

2018. december 31. (hétfő) helyett december 15. (szombat) 

 Tanítási hetek száma 
36 hét/tanév, a végzős évfolyamon 30 hét/tanév 


