A tanév helyi rendje – 2016/2017
Pécsi SZC Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskolája

Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök)

SZEPTEMBER
DÁTUM

IDŐPONT

ESEMÉNY

8.00
Ünnepélyes tanévnyitó (szakgimnázium, szakközépiskola, HÍD II.).
8.45
Első tanítási nap "A" hét
2016. szeptember 2.
2. óra után Diákönkormányzat alakuló ülése
A 9. szakgimnázium és szakközépiskolások osztályközösség-építő
2016. szeptember 1-2.
tréningje
2016. szeptember 5-ig
Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra
A 9. szakgimnáziumi osztályok és szakközépiskolások, 12.
intenzív nappalis osztály összevont szülői értekezlete
17.00
(Konferenciaterem), majd utána az egyes osztályok szülői
értekezlete
2016. szeptember 15.
A 10-11-12. szakgimnáziumi és 10-11. szakközépiskolai
osztályok szülői értekezlete
17.00
A 14. évfolyamos szakképző évfolyamok szülői értekezlete
(igény szerint)
Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók részére, házirend
2016. szeptember 16A tanulók tanügyi dokumentációinak (napló, törzslap,
ig
bizonyítvány) elkészítése
2016. szeptember 19.
Tanmenetek leadása (szakgimnázium, szakközépiskola)
2016. szeptember 22. 12:00
Szecskaavató
2016. szeptember 26.
Osztályfőnöki tanmenetek leadása
2016. szeptember 29. 15.00
Kibővített vezetőségi értekezlet
Munkaközösségi munkatervek leadása
DÖK munkaterv leadása
2016. szeptember 30.
OKTV jelentkezési határidő (részletes információk az EMMI
honlapján)
A tanulók gyakorlati oktatására vonatkozó tanulószerződések
2016. szeptember 30ellenőrzése
ig
Szülők Közösségének 1. értekezlete
2016. szeptember 1.

OKTÓBER
2016. október 1.

Az október 1-jei statisztikák elkészítése
15.00 Nevelőtestületi megbeszélés
17.00 1. fogadóóra
Megemlékezés az aradi vértanúkról
1. tanítás nélküli munkanap – Munkaközösségi nap (szombat)
Felvételi tájékoztató nyilvánossá tétele
Megemlékezés az 1956-os forradalomról

2016. október 6.
2016. október 6.
2016. október 15.
2016. október 20-ig
2016. október 21.

NOVEMBER
2016. november 2-4.
ŐSZI SZÜNET
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 28. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: 2016. november 7. (hétfő)

1. beszámoló a szakközépiskolák érettségi vizsgára felkészítő (12–13.)
évfolyamai számára esti és levelező tagozaton
2016. november 10.
15.00 Nevelőtestületi megbeszélés
2016. november 14-ig
Selejtezés
2016. november
Szülők-nevelők bálja
2016. november 25-ig
országos méréshez szükséges adatszolgáltatás
2016. november 24.
15.00 Kibővített vezetőségi értekezlet
2016. november 30.
12.00 Nyílt nap

2016. november 7-9.

DECEMBER
2016. december 1.
2016. december 21.
2016. december 21-ig

15:00 Nevelőtestületi megbeszélés
17.00 2. fogadóóra
Megemlékezés a karácsonyról
Szülők kiértesítése a várható bukásokról

2016. december 22. - 2015. január 2.
TÉLI SZÜNET
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. december 21. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: 2017. január 3. (kedd)

2017. JANUÁR
2017. január
április 30.

9

2017. január 9-11.
2017. január 20.
2017. január 19.
2017. január 22.
2017. január 27-ig
2017. január 23-ig

2017. január 26.
2017. január 27.

–

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
2. beszámoló a szakközépiskolák érettségi vizsgára felkészítő (12–13.)
évfolyamai számára esti és levelező tagozaton
A tanítási év első félévének zárása
Első félévi osztályozó értekezletek
A magyar kultúra napja (vasárnap)
A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi
eredményekről
Féléves pedagógiai elemzés, értékelés, hatékonyság beszámoló
leadása: munkaközösség-vezetők, egyéb intézményi közösség vezetők,
intézményvezetés
15:00 Kibővített vezetőségi értekezlet
2. szülői értekezlet a 9-12. évfolyamos osztályokban, pályaválasztási
17.00
értekezlet a 12. évfolyamosoknak
17.00 Szalagavató

FEBRUÁR
2017. február 2.
2017. február 6-ig
2017. február 16.
2017. február 13-ig
2017. február 13-ig
2017. február 27.
2017. február 24.

13.00 Első félévi nevelőtestületi értekezlet
Szakgimnáziumi belső vizsgák témaköreinek megadása
15.00 Diákközgyűlés
Jelentkezés az érettségi és szakmai vizsgákra
Szülők Közösségének 2. értekezlete
Jelentkezés a szakgimnázium és a szakközépiskola szakképzési
évfolyamaira
2. tanítás nélküli munkanap (DÖK) - Nevelőtestületi értekezlet
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

MÁRCIUS
2017. március 2.
2017. március 5-ig
2017. március 6-8.
2017. március 6-10
2017. március 14.
2017. március 30.

15.00 Nevelőtestületi megbeszélés
17.00 3. fogadó óra
Próba érettségi vizsga témaköreinek megadása
3. beszámoló a szakközépiskolák érettségi vizsgára felkészítő (12–13.)
évfolyamai számára esti és levelező tagozaton
Témahét: pénzügyi tudatosság és gazdálkodás
8.00 Megemlékezés március 15-ről
15.00 Kibővített vezetőségi értekezlet
2017. április 13 - 18.
TAVASZI SZÜNET
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. április 12. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: 2017. április 19. (szerda)

ÁPRILIS
2017. április 1-ig
2017. április 6.
2017. április 11.
2017. április 20-27.
2017. április 24-28.
2017. április 16.

Az elégtelenre álló végzős tanulók szüleinek értesítése az ellenőrző
könyv útján
15.00 Nevelőtestületi megbeszélés
17.00 Végzős osztályok szülői értekezletei
A költészet napja
Próba-érettségi és próba szakmai vizsga
Témahét: fenntarthatóság, környezettudatosság
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

MÁJUS
2015. május 1.
2017. május 2.
2017. május 4.
2017. május 4.
2017. május 5.
2017. május 7.
2017. május 8-26.

16.00

2017. május 8.

8.00

2017. május 9.

8.00

2017. május 10.

8.00

2017. május 11.

8.00
15.00
16.00
17.00
8.00

2017. május 11.
2017. május 12.
2017. május 15-22.
2017. május - június
2017. május 15.
2017. május 16.

8.00
8:00

2017. május 17.

8.00

2017. május 19.

8.00
14.00

2017. május 24.
2017. május 25.
2017. május 29-31.

15:00

A munka ünnepe
3. tanítás nélküli munkanap – Radnóti nap
Osztályozó értekezlet a szakgimnázium 12. évfolyamán és a
szakközépiskolai évfolyamok végzős osztályaiban
Utolsó tanítási nap a szakgimnázium 12. évfolyamán és a
szakközépiskolai évfolyamok végzős osztályaiban
Ballagás
Anyák napja
Középszintű írásbeli érettségi vizsgák
Középszintű írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból
(4. tanítás nélküli munkanap),
belső szóbeli vizsga szakgimn. 11. évf., szakközépisk. 12. évf. magyar
Középszintű írásbeli érettségi vizsga matematikából
(5. tanítás nélküli munkanap),
belső szóbeli vizsga szakgimn. 11. évf., szakközépisk. 12. évf. történelem
Középszintű írásbeli érettségi vizsga történelemből
(6. tanítás nélküli munkanap – csak szakgimnáziumban!),
belső szóbeli vizsga szakgimn. 11. évf., szakközépisk. 12. évf. –
idegen nyelv
Középszintű írásbeli érettségi vizsga angol nyelvből
Nevelőtestületi megbeszélés
4. fogadóóra
3. szülői értekezlet a 9., 10. és 11. évfolyamos osztályokban
Középszintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből
Írásbeli szakmai vizsgák
Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység
Középszintű írásbeli érettségi vizsga informatikából
Középszintű írásbeli érettségi vizsga biológiából
Középszintű írásbeli érettségi vizsga szakmai előkészítő
tantárgyakból
Középszintű írásbeli érettségi vizsga kémiából
Középszintű írásbeli érettségi vizsga földrajzból
Országos mérés
Kibővített vezetőségi értekezlet
Belső írásbeli vizsgák – 10-11. szakgimn. évf., szakközépisk. 12. évf.

JÚNIUS
2017. június 1-ig
2017. június 2.
2017. június 4. (1.)

NETFIT rendszer feltöltése
Utolsó tanítási nap a HÍD II végzős osztály számára
A nemzeti összetartozás napja - megemlékezés
Pedagógusnap - kirándulás
(7. tanítás nélküli munkanap)
Osztályozó vizsga a szakközépiskolák érettségi vizsgára felkészítő 12.
évfolyama számára (esti tagozat)
HÍD II írásbeli vizsga
Év végi osztályozó értekezletek
A tanulók bizonyítványainak, anyakönyvi lapjainak, csoport- és
osztálynaplóinak aláíratása beosztás alapján

2017.június 4. (2.)
2017. június 5-7.
2017. június 14.
2017. június 14.
2017. június 15-16..
2017. június 15 –
csütörtök
2017. június 19.
2017. június 19.
2017. június 19- 30.
2017. június 23.
2017. június 20.
2017. június 30-ig
2017. június 30.

Utolsó tanítási nap a szakiskolai és szakközépiskolai osztályokban
8:00

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
Összefüggő nyári szakmai gyakorlat kezdete
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Év végi beszámolók leadása: munkaközösség-vezetők, egyéb
intézményi közösségek vezetők/segítők, reszortfelelősök
A 9. évfolyamos szakgimnáziumi és az első szakközépiskolai
8.00
évfolyamos, valamint Híd-programos tanulók beiratkozása
HÍD II szóbeli vizsgák
8.00 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Tanítás nélküli munkanapok
1. 2016. október 15.
Munkaközösségi nap (szombat – munkanap)
2. 2017. február 27.
DÖK-nap – Nevelőtestületi értekezlet
3. 2017. május 2.
Radnóti nap
4-5. 2017. május 8-9.
magyar és matematika írásbeli érettségi vizsgák (11. évfolyam belső
szóbeli vizsgák)
6. 2017. május 10.
történelem írásbeli érettségi vizsga (CSAK SZAKGIMNÁZIUMI
OSZTÁLYOK SZÁMÁRA!)
7. 2017. június 2.
Pedagógus nap – szakmai program (kirándulás)

A 2016/17. tanév belső vizsgáinak rendje

2017. február 6-ig

Szakgimnáziumi belső szóbeli vizsga (11. évfolyam) és írásbeli
vizsga (10. évfolyam) témaköreinek megadása

2017. márc. 5-ig

A próbaérettségi témaköreinek megadása

2017. április 20-27.

Próbaérettségi (12. évfolyam: magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, idegen nyelv, választott tantárgy)
Próba írásbeli szakmai vizsga

2017. május 8-10.
2017. május 29-31.

Szakgimnáziumi belső szóbeli vizsga (11. évfolyam: magyar
nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv)
Szakgimnáziumi írásbeli vizsgák (10. évfolyam: magyar nyelv
és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv),
(11. évfolyam: matematika) – 90 perces

