Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
2017/2018. tanév helyi rendje
Szorgalmi idő a 2017/2018. tanévben
első tanítási nap 2017. szeptember 01. péntek
utolsó tanítási nap 2018. június 15. péntek

A tanítási napok száma 178 nap
Tanítás nélküli munkanapok: 8 nap
4 nap érettségi szünet
1 DÖK nap
1 pályaorientációs nap
2 nap
SZEPTEMBER
Első tanítási nap, tanévnyitó ünnepség
szeptember 01.
Tankönyvosztás 10. évf.
szeptember 01.
Tankönyvosztás 9. évf.
szeptember 04-05.
Az október-novemberi érettségi vizsgára jelentkezés
szeptember 05.
Dr. Szicsek Margit pszichológus előadása:Változó világ
szeptember 12.
Emelt szintű csoportok kialakítása
szeptember 15.
Emelt szintű órák indítása
szeptember 18.
Tanmenetek leadása
szeptember 20.
Széchenyi megemlékezés
szeptember 21.
Jelentkezés OKTV
szeptember 23.
Diákönkormányzat alakuló, tisztségválasztó ülése
szeptember 28.
OKTV jelentkezések továbbítása az Oktatási Hivatalba
szeptember 29.
Törzslapok, beírási naplók leadása
szeptember 29.
Felnőttoktatás első tanítási nap
szeptember
Az Oktatási Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza
a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját
szeptember 30.
OKTÓBER
Csabai Garabonciás Napok
október 01-05.
Írásbeli szakmai vizsga(pénzügyi-számviteli ügyintéző)
október 03.
Írásbeli szakmai vizsga(vállalkozási és bérügyintéző)
október 04.
Aradi vértanúk napja
október 06.
Írásbeli szakmai vizsga (turisztikai értékesítő, szervező)
október 06.
2017. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák
október 13-27.
KIR-STAT adatszolgáltatás
október 16.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint –
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét
tartalmazó felvételi tájékoztatójukat
október 15.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk
a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat
október 20.
Október 23-a, az 1956-os forradalom évfordulója
október 20.
Október 23. nemzeti ünnep (munkaszüneti nap)
október 23. hétfő
Gólyanapok
október 24-25.
Kolbászfesztivál 2017. Ifjúsági gyúrás
október 19.
ŐSZI SZÜNET
október 30-tól november 3-ig
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
október 27. péntek

A középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát
arról, hogy az ott végzett tanulók – a középfokú iskola első két
évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el.
A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét,
oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket.
október 31.
NOVEMBER
Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzés KIR intézménytörzs, személyi nyilvántartás,
OSAP adatszolgáltatás
OKTV történelem I. forduló
Az őszi szünet utáni első tanítási nap

2017. november 2. és 2018. február 28.
között
november 06. hétfő
november 06. hétfő

OKTV informatika I. forduló
2017. évi október-novemberi szóbeli emelt szintű érettségi vizsgák
OKTV angol I. forduló
2017. évi október-novemberi szóbeli középszintű érettségi vizsgák
A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
FOGADÓÓRA, szülői értekezlet
NYÍLT NAP
Az országos méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási
intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig küldik meg, a Hivatal által
meghatározott módon.
OKTV magyar irodalom I. forduló
DECEMBER
NYÍLT NAP
OKTV matematika I. forduló
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül
a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó
Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt –
intézménybe.
Szalagavató
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig
jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk
a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket
Téli szünet
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
JANUÁR
A téli szünet utáni első tanítási nap
Osztályozóvizsgára jelentkezés
NETFIT mérés. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények
2018. június 1-jéig töltik fel
Általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
Jegyek zárása
Osztályozó értekezlet
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra
I. félév vége
A tanulók és a szülők értesítése a félévi eredményekről
Osztályozóvizsga (előrehozott érettségi vizsga)
FEBRUÁR
Félévzáró értekezlet
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
Jelentkezés az érettségi és a szakmai vizsgára
jelentkezés a felsőfokú oktatási intézményekbe
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, megemlékezés
MÁRCIUS
Pénzügyi és vállalkozói témahét
Munkanap
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.
Vers-és prózamondó verseny
Március 15-i megemlékezés
Pihenőnap
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Alapítványi Bál
Fogadóóra, szülői értekezlet
Diáknapok (tanítás nélküli munkanap március 28. szerda)
Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap)
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

november 08.
november 9-13.
november 13.
november 20-24.
november 15.
november 16. csütörtök
november 22. szerda

november 24.
november 30.
december 01.
december 07.

december 08.
december 09. 16 óra

december 13.
december 27-től 2018.január2-ig
december 22. péntek
2018. január 3. szerda
2018. január 03.
2018. január 9. és 2018. április 27.
2018. január 20. 10.00 óra
2018. január 24.
2018. január 25.
2018. január 25. 14.00 óra
2018. január 26.
2018. február 02.
2018. január 29. és február 2. között
2018.február 07.
február 08.
február 15.
február 15.
február 19.
február 23.
március 05. és 09. között
március 10. szombat
március 14.
március
március 14.
március 16.
március 21-22.
március
március 22.
március 26-28.
március 27.
március 28.

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
TAVASZI SZÜNET

március 28. szerda
március 29. és április 03. között
ÁPRILIS

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Nyelvi hét

április 04. szerda
április 09-12.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által
meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
Megemlékezés a holocaust áldozatairól
Munkanap
Végzős tanulók jutalmazására javaslat leadása
Iskolai diákparlament
Jegyek zárása
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Pihenőnap
MÁJUS
Iskolagyűlés (végzős tanulók jutalmazása)
Osztályozó értekezlet (végzős évfolyam)
Ballagás
Írásbeli érettségi vizsgák
magyar: tanítás nélküli munkanap, érettségi szünet
matematika:tanítás nélküli munkanap, érettségi szünet
történelem:tanítás nélküli munkanap, érettségi szünet
angol nyelv: tanítás nélküli munkanap, érettségi szünet
német nyelv
ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak
informatika
spanyol nyelv
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében
a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
Írásbeli szakmai vizsgák
pénzügyi-számviteli ügyintéző
turisztikai szervező, értékesítő
vállalkozási mélegképes könyvelő
Kompetenciamérés
JÚNIUS
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.
NETFIT adatok feltöltése
Szóbeli, gyakorlati szakmai vizsgák
pénzügyi-számviteli ügyintéző
turisztikai szervező, értékesítő
vállalkozási mélegképes könyvelő
Nemzeti összetartozás napja, megemlékezés
Az írásbeli dolgozatok betekintés
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Tanulók jutalmazására javaslat leadása
Iskolagyűlés
Jegyek zárása
Osztályozó értekezlet
Utolsó tanítási nap
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
12.A
12.B
12.D
12.E
12.F

április 10.
április 13.
április 16.
április 21. szombat
április 26.
április 26.
április 26.
április 27.
április 30. hétfő
május 03.
május 03.
május 05.
május 07-26.
május 07. 8.00 óra
május 08. 8.00 óra
május 09. 8.00 óra
május 10. 8.00 óra
május 11. 8.00 óra
május 16. 8.00 óra
május 17. 8.00 óra
május 24.
május 07-18.
május 07- augusztus 31.
május 18.
május 14-15.; 17-18.; 23.

május 23.

június 01.
június 04-08.

június 04.
június 05. 8-16 óráig
június 07-14.
június 08.
június 14.
június 13.
június 14.
június 15.
június 18-29.

Beiratkozás a középfokú iskolákba
Érettségi bankett

június 23. 9 óra
június 29.
JÚLIUS

Tanévzáró értekezlet

július 02.
AUGUSZTUS

Osztályozó, javító -és pótlóvizsgák

augusztus 27-28.

