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A tanév rendje
A 2011/2012. tanév rendjét a nemzeti erőforrás miniszter 30/2011. (VI.7.) NEFMI
rendelete tartalmazza.
Első tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó tanítási nap: 2012. június 15. (péntek)
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán – középiskolákban és szakiskolában - az utolsó
tanítási nap 2012. május 3.
A felnőttoktatásban a szorgalmi idő első és utolsó napját – a szorgalmi idő első és
utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.
A szorgalmi idő első féléve tart: 2012. január 13.
Félévi bizonyítványok kiosztása: 2012. január 20.
Az első és második félév lezárását követő 15 napon belül az iskolának nevelőtestületi
értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, hatékonyságának
vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni a
Szülői Szervezet vezetőjének és a fenntartónak.

Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok
Őszi szünet: 2011. november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7
(hétfő)
Téli szünet: 2011. december 22-től 2012. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2011. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2011.
január 3. (kedd)
Tavaszi szünet: 2012. április 5-től április 9-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd)

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása
A nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat
munkanapot, tanítás nélküli munkanapként használhat fel. Ebből egy nap
programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével a diákönkormányzat
jogosult dönteni.
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Ezek:
Nágpuri áttérés

2011. október 14. (péntek)

Nevelési értekezlet

2011. október 28. (péntek)

Nevelőtestületi értekezlet (félévi)

2012. január 16. (hétfő)

Diáknap

2012. április 2. (hétfő)

Év végi osztályozó értekezlet

2012. június 11. (hétfő)

Kirándulás

2012. május

Tanítási szünetek (állami ünnepek)
2011. március 15. csütörtök

Nemzeti ünnep

2012. május 28. hétfő

Pünkösd

Az érettségi vizsgák rendje
A középiskolai érettségi vizsgákat a 30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelet 1. sz.
mellékletében foglaltak szerint kell megtartani. Ezen rendelet jelen éves
munkatervünk mellékletét képezi.

Országos mérés, értékelés elrendelése
A 2011/2012. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az
anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, hatodik, a
nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.
Az általános iskolák 2011. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik
körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok
alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben
támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai
tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer
alkalmazását. Az igazgatók 2011. október 28-ig – a Hivatal által meghatározott
módon – jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók számát. Az e bekezdésben
meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2011.
december 9-ig kell elvégezniük.
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Jelentkezés a középiskolába a 2012/2013 tanévre
Intézményünkbe az új tanévre is az általános eljárás keretében vesszük fel a
tanulókat. Iskolánk nem tart felvételi vizsgát. A középfokú felvételi eljárás
lebonyolításának ütemezését a 30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelet 3. sz. melléklete
tartalmazza. (csatolva)

Az új tanév feladatai

Ünnepségek
Ünnepség
Aradi vértanúk emléknapja
Megemlékezés az 1956-os
forradalomról
Mikulás ünnepség
Karácsonyi ünnepség
Magyar Kultúra Napja
Farsang
Megemlékezés
a
kommunista
diktatúrák
áldozatairól
Megemlékezés az 1848-49es forradalomról
Megemlékezés
a
holokauszt
áldozatairól
(minden év április 16.
napja)
Pedagógusnap (minden év
júniusának első vasárnapja)
Nemzeti
Összetartozás
Napja

Időpont
2011. október 6. csütörtök
2011. október 21. péntek

Felelős
patrónusok
telephelyvezetők

2011. december 6. kedd
2011. december 21. szerda
2012. január 20. péntek
2012. február 10. péntek
2012. február 24. péntek

telephelyvezetők
telephelyvezetők
patrónusok
telephelyvezetők
patrónusok

2011. március 14. szerda

telephelyvezetők

2011. április 16. hétfő

patrónusok

2011. június 1. péntek

vezetőség

2011. június 4. hétfő

telephelyvezetők
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Iskolánk fenntartója a Dzsaj Bhím Közösség – buddhista egyházi szervezet. A
buddhizmus nem ismert hit alapján elfogadandó dogmákat, hanem arra törekszünk,
hogy minden tanuló a maga számára értékes szellemi úton induljon el. Ezért
megemlékezünk a Közösséget érintő jelen évfordulókról:
Megemlékezés
Megemlékezés a Punei
egyezmény aláírásáról
A nágpuri áttérés
Dr.
Ámbédkar
születésnapja
Buddha születésnapja

Időpont
2011. szeptember 23.
péntek
2011. október 14. péntek
2012. április 13 péntek

Felelős
patrónusok

2012. május 4. péntek

patrónusok
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telephelyvezetők
telephelyvezetők

Eseménynaptár
Augusztus
21. szerda – 30. péntek
30. kedd
31. szerda

Javító-, különbözeti-, osztályozó vizsgák
Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet

Szeptember
1. csütörtök
1. csütörtök
5. hétfő – 9. péntek
23. péntek
23. péntek

Tanévnyitó ünnepély
Első tanítási nap
Bemeneti mérések
Megemlékezés a Punei egyezmény aláírásáról
Tanmenetek leadása

Október
3. hétfő – 7. péntek
6. csütörtök
14. péntek
14. péntek
15. péntek

21. péntek
27. csütörtök
28. péntek
28. péntek
28. vasárnap
31. hétfő

November
2. kedd – 5. péntek
7. hétfő
14. hétfő – 18. péntek
25. péntek
25. péntek

Vizsga hét
Aradi vértanúk napja
Nágpuri áttérés
Felmérni az 1. osztályosokat - határidő
A Hivatal által közzétett közleményben foglaltak
szerint meghatározni a tanulmányi területek belső
kódjait és elektronikus formában megküldeni a
Felvételi Központnak
Nemzeti ünnep
Naplók ellenőrzése
Nevelési értekezlet
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Az igazgató jelenti a Hivatalnak az érintett első
osztályos tanulók számát
Felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozni
a felvételi eljárás rendjét, és a felvételi
tájékoztatót közzé kell tenni a KIR-ben.

Őszi szünet
Őszi szünet utáni első tanítási nap
Vizsga hét
Kompetencia méréshez szükséges adatokat
megküldeni a Hivatal részére (a Hivatal által
meghatározott módon)
Naplók ellenőrzése
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December
6. péntek
9. péntek
12. hétfő – 16. péntek
19. kedd – 21. szerda
21. szerda
21. szerda

Január
3. kedd
9. hétfő – 13. péntek
16. hétfő
13. péntek
20. péntek
20. péntek
20. péntek
23. hétfő

Február
1. szerda – 7. kedd
13. hétfő
10. péntek
24. péntek

Március
1. csütörtök – 7. szerda
12. hétfő
14. szerda
13.kedd
23. péntek
26. hétfő – 30. péntek

Mikulás
A DIFER vizsgálatot elvégezni
Vizsga hét
Projekt hét
Karácsonyi ünnepség
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

Téli szünet utáni első tanítási nap
Félévi vizsgák
Osztályozó értekezletek
Szorgalmi idő első féléve
Az általános felvételi eljárás kezdete
Naplók ellenőrzése
Félévi bizonyítványok kiosztása
Félévi nevelőtestületi értekezlet
Jegyzőkönyv küldése (fenntartó, SZM)

Vizsga hét
Naplók ellenőrzése
Farsang
Megemlékezés kommunista diktatúra áldozatai

Vizsga hét
Naplók ellenőrzése
Március 15-i megemlékezés
A középfokú iskola eddig az időpontig
nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi
jegyzéket
A Felvételi Központ elektronikus formában
megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
Projekt hét
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Április
2. hétfő
4. szerda
4. szerda
10. kedd
11. szerda
13. péntek
16. hétfő
16. hétfő-20.péntek
19. csütörtök
23. hétfő
25. szerda

Május
7. hétfő – 11. péntek
4. péntek
18. péntek
30. szerda

Június
4. hétfő – 8. péntek
11. hétfő – 13. szerda
15. péntek
15. péntek
20. péntek

21. csütörtök
27.szerda – 29. péntek

Diáknap
Határidő: A középfokú iskola igazgatója a
végeleges felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi
Központnak (elektronikus úton és írásban)
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Költészet napjának ünneplése
Dr. Ámbádkar születésének évfordulója
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Vizsga hét
A Felvételi Központ az egyeztetett felvételi
jegyzéket megküldi a középfokú iskoláknak
Naplók ellenőrzése
A középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Vizsga hét
Buddha születésnapja
Naplók ellenőrzése
Kompetencia mérés
Kirándulások
Írásbeli érettségi vizsgák

Év végi vizsgák
Osztályozó értekezletek
Utolsó tanítási nap
Szóbeli érettségi vizsgák
Ballagás
Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú
iskolába, az általános iskola értesítést küld a
tanulóról a tanuló állandó lakhelye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjének
Tanévzáró értekezlet
(Jegyzőkönyv küldése fenntartó, SZM)
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola
igazgatója által meghatározott időben
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