II. A 2018/2019-es tanév rendje
Első

tanítási nap

2018. szeptember 3.

(hétfő)

9-12. évfolyam
5/ 13 . évfolyam

Utolsó tanítási nap
9 - 11 . évfolyam
12. és 5/ 13 . évfolyam

2019. június 14. (péntek) (1 79 tanítási nap)
2019. május 3. (csütörtök)

El ső

2019. január 25 . (péntek)

félév

Szülők

értesítése a féléves tanulm . munkáról 2019. február l -ig (péntek)

Őszi szünet
szünet előtti utolsó
tanítási nap
szünet utáni első
tanítási nap

Téli szünet
a szünet előtti utolsó
tanítási nap
a szünet utáni első
tanítási nap

2018 . október 27. - november 4-ig
2018 . október 26 . (péntek)
2018 . november 05.

(hétfő)

2018 . december 22. - 2019. január 2-ig
2018 . december 21. (péntek)
2019. január 03. (csütörtök)

2019. április 18. - április 23-ig

Tavaszi szünet
a szünet előtti utolsó
tanítási nap
a szünet utáni első
tanítási nap

2019. április 24. (szerda)

Országos mérés (10. évfolyam)

2019. május 29. (szerda)

A tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálata

2019. április 27. (szerda)

2019. január 9. és 2019. április 26 . között
(a mérés eredményeinek feltöltése 2019.
május 31-ig a NETFIT rendszerbe) .

A tanév utolsó napja

2019. augusztus 31.

Beiratkozás

2019. június 20. (csütörtök) 8° 0 - 12° 0 óráig

Az írásbeli érettségi vizsgák

Emelt

szintű

Középszintű

érettségi szóbeli vizsgák
érettségi szóbeli vizsgák

2019. május 03. (péntek) - május 24. (péntek)
2019. május 06. magyar
8° 0 óra
2019. május 07. matematika
8° 0 óra
8° 0 óra
2019. május 08. történelem
2019. május.9 angol nyelv
8° 0 óra
8° 0 óra
201 9. május 10. német nyelv
2019. május 14. biológia
8° 0 óra
2019. május 15. szakmai előkészítőt. 8° 0 óra
2019. május 16. informatika
8° 0 óra
2019. május 17. fö ldrajz
14°0 óra
2019. június 05 - 13 .
2019. június 17 - 28.

A szakmai vizsgák
2019. május - június
írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység
2019. május 13-14., május
16- 17., május 22. 8°0 -tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész
2019. május - június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység
2019. május - június

Osztályozó értekezlet

2019. június 15. (péntek)

Előkészítő

tanfolyam
8. o. tanulók részére

2018. október 08 .

„Nyitott kapuk"
Szülői értekezlet (8. oszt. tanulók)

2018. november 12-16. (hétfő-péntek)
2018. november 19. (hétfő) 17.00

Felvételi vizsga (beiskolázás)

2019. január 19. (szombat)
2019. január 24. (csütörtök)

Felvételi szóbeli meghallgatás

2019. február 25.

Projekthét

2019. február 11-15.

Szülői

2018 . szept. 24. (hétfő) 17°0 óra (9-12. évf.)
2019. február 18. (hétfő) 17°0 óra (9-12. évf.)

értekezletek

(hétfő)

10°0 óra
14°0 óra

- 27. (szerda)

Fogadó délutánok

2018 . november 19. (hétfő)
2019. március 25. (hétfő)

Szalagavató

2018 . december 1. (szombat)

16oo_18 oo_ig
16°0-18°0-ig

Feladatok
Osztályonkénti pedagógiai megbeszélések

Id ő pont

I. félévi nevelőtestül eti záróért. I. félévi
Tanévzáró nevel őtestül eti értekezlet
Bizonyítványosztás
Bizonyítvány leadási határidej e:

2019. január 24. (csütörtök)
(9-5/ 13 . évf. )
2019. április 30. (kedd) (1 2. és, 5/1 3. évf. )
2019. június 14. (péntek) (9-11 . évf.)
20 19. február 04. (hétfő)
2019. június 28. (péntek)
2019. június 19. (szerda)
2019. június 24 . (hétfő)

Szalagavató

201 8. december 1. (szombat)

Ballagás

2019. május 4.

Témahetek:
"Pénz7" pénzügyi és vállalkozói témahét
Digitális témahét
Fenntarthatóság témahete

2019. február 25 . - március 1.
2019. április 8. - március 22.
2019. március 18. - április 27.

BGSZC Pedagógiai Napok
Szabad óralátogatások időszaka

Tanítás nélküli munkanapok száma: 8 nap
Nevelési értekezlet
Nevelési értekezlet
Nevelési értekezlet
Pályaorientációs nap
Vásárhelyi-nap
Érettségi vizsga
Önkéntes nap
Sportnap

(péntek)

2018. október 16-18.
2018. november 05-16.
2019. március 11-23.

2018. november 10. (szombat)
2018 . december 1. (szombat)
2018 . december 15 . (szombat)
2019. február 11. (hétfő)
2019. április 17. (szerda)
2019. május 06 . (hétfő)
2019. május 15 . (szerda)
2019. június 14.

A tanév során havi ütemtervben lebontjuk a feladatokat.
A rendezvényeket a Fejlesztő-közösségi nevelés munkaközösség szervezi, a felelősöket a havi
ütemtervben nevezzük meg.

