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Tanév helyi rendje 

2015/16 

 

A tanév szorgalmi ideje:  

 első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd), 

 utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda).  

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a szakképző iskolákban 2015. 

április 29. 

 

A tanítási napok, órák száma  

 

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Tanítási órák száma 144 óra. A nappali oktatás 

munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma 

száznyolcvan nap. A szakképzésben az utolsó tanítási nap 2016. 04. 29. Vizsgák ideje 2016. 

május-júniusban.  

 

 

 

Értékelések, bizonyítványok kiosztása 

A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

 

 Első félévi értesítő 2016. január 22. -29. 
 Bizonyítványosztás 2016. június 17. péntek 
 Szakképzésben a szakmai vizsgát követően, 2016. júniusban.  
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Tanítási szünetek 

 

 Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. 

november 2. (hétfő).  

 

 A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 

4. (hétfő).  

 

 A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 

30. (szerda).  

 

Értekezletek 

 Tanévnyitó értekezlet: 2015. augusztus 31. hétfő 17.00 

 I. félévi osztályozó értekezlet: 2016. január 25. (hétfő) 
 

 II. félév (tanév végi) osztályozó értekezlet: 2016. június 16. (csütörtök) 

 

Művészeti záróvizsgák 

Alapfokon: 

 

 A 2015/2016. tanév I. félév vizsgái: 2016. január 18 - január 22.  

A vizsgák megszervezéséért felelős: igazgatóhelyettes 

Lebonyolításáért felelős: szaktanárok 

 

 A 2015/2016. tanév II. félév vizsgái: 2016. június 06 - június 15.  

A vizsgák megszervezéséért és lebonyolításért felelős: szaktanárok 

 

Szakképzésben: I. félévi vizsga 2016. január 18. 

 

Szülői értekezletek, fogadó órák, SZMK választmány 

Évindító: 2015. szeptember 7-11.  

Félévi értékelő: 2016. január 11-15. 

Fogadó órák: Előzetesen egyeztetett időpontban. 

SZMK iskolai választmány megbeszélései 



 

 

 Évindító 2016. szeptember 9. szerda 17.00 

 Félévi 2016. január 11. hétfő 17.00 

 Évzáró 2016. június 13. hétfő 17.00 

Nyílt órák, bemutatónapok  

               2016. január 11-15 csoportokban 

      Évzáró vizsgaműsorok, kiállítások: 2016. június 1- 15-ig csoportokban.  

Ünnepek, rendezvények  

A Zene Világnapja és a mese napja október 1.  

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról október 4-ig 

Nemzeti ünnep, iskolai ünnepély október 22.  

           Mikulásjárás december 7.  

Iskolai karácsonyi ünnepségek csoportokban december 14-18-ig 

A Magyar Kultúra Napja január 22.  

Farsang február 8-15.  

Megemlékezés a diktatúrák áldozatairól február 24.  

Nemzeti ünnep, iskolai ünnepély március 14. hétfő 5. óra 

Iskola-bemutatás, leendő tanulóknak, előzetes egyeztetés alapján. 

Holokauszt áldozatainak emléknapja április 16.  

Anyák napi ünnepségek május 1-5. 

Gyermeknap május 22.  

Pedagógusnap május 29.  

Nemzeti Összetartozás Napja június 4.  

Táborok megszervezése folyamatos. 

 


