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A 2018/2019-ES TANÉV HELYI RENDJE 

Nyíregyháza – székhely intézmény 

 

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján.  

 

A 2018/2019. tanévben a szorgalmi időszak első tanítási napja az alapfokú 

művészetoktatásban és a középfokú oktatásban 2018. szeptember 03. (hétfő) és utolsó 

tanítási napja 2018. június 14. (péntek).  

A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvanegy nap. A 

nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, 

gimnáziumban száznyolcvan nap a tanítási napok száma. 

 

1. félév 

 Szorgalmi időszak: 2018. szeptember 03-án, az első tanítási nappal kezdődik és 2019. 

január 25. napján ér véget. 

2. félév 

Szorgalmi időszak: 2019. január 28-án kezdődik és 2019. június 14-én ér véget.  

Utolsó tanítási nap, a tanév utolsó napja: 2019. június 14. (péntek ). 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó 

tanítási nap 2019. május 2. 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő 

gimnáziumban hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként 

használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület 
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véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli 

munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 

 

1.  2018. október 13. (szombat) – Nevelési értekezlet  

2.  2018. december 01. (szombat) – Pályaorientációs nap  

4.  2019. február 08. (péntek) - Abigél nap 

5. 2019. május 6. (hétfő) - Magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli érettségi vizsga 

6. 2019. május 7. (kedd) - Matematika középszintű írásbeli érettségi vizsga 

7. 2019. május 8. (szerda) - Történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga 

13.A művészeti szakgimnáziumban 8. tanítás nélküli munkanap 2018. december 15. 

szombat, Művészetek napja   

1. Tanítási szünetek időtartama: 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

 

Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést – a 

köznevelésről szóló törvény 30.§ (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási 

intézményekben is alkalmazni kell. 

2. Ünnepek, munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok  

Ennek megfelelően 2018/2019 –es tanévben áthelyezett tanítási, illetve munkanapok: 

2018. november 10. szombat Tanítási nap – pénteki órarend szerint (2018. november 02. 

helyett)  

2018. december 15. szombat Tanítási nap – hétfői órarend szerint (2018. december 31. 

helyett)  

 

 



 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:  

 2018. október 23. (kedd) – Az 1956-os forradalom emléknapja 

 2018. november 1. (csütörtök)– Mindenszentek napja (őszi szünet) 

 2018. december 25. – 26. (kedd –szerda)– Karácsony (téli szünet)  

 2019. január 1. (kedd) – Újév napja (téli szünet) 

 2019. március 15. (péntek)- Az 1848-as forradalomra emlékezés, Nemzeti Ünnep 

 2019. április 19. (péntek) - Nagypéntek (tavaszi szünet)  

 2019. április 22.(hétfő) - Húsvét hétfő (tavaszi szünet) 

 2019. május 1. (szerda)- Munka Ünnepe 

 2019. június 10. (hétfő) - Pünkösd hétfő  

 2019. augusztus 20. (kedd) - Államalapítás Ünnepe  

További ünnepek, emléknapok (munkanapok) a naptár szerint: 

 2018. október 6. (szombat): Az aradi vértanúk emléknapja 

 2019. január 22. (kedd): A magyar kultúra napja 

 2019. február 25. (hétfő) (Megemlékezés február 25. hétfő): A kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 2019. április 11. (csütörtök): A magyar költészet napja 

 2019. április 16.  (kedd): A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 2019. június 1. (szombat): Pedagógus nap 

 2019. június 4. (kedd) Nemzeti összetartozás napja 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontjai: 

sz. Megemlékezés témája Időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
2018. október 5. péntek  

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 
2018.október 19. péntek 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 
2019. február 25. hétfő  



 

 

sz. Megemlékezés témája Időpont 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 

2019. március 14. 

csütörtök 

5. 
A magyar költészet napja 

(április 11.)  

2019. április 11. 

csütörtök 

6. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 
2019. április 16. kedd 

7. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
2019. június 4. kedd 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított, az iskolai élethez kapcsolódó 

egyéb ünnepnapok, rendezvények 

 

sz. Ünnep/rendezvény témája Időpont 

1. Tanévnyitó Ünnepség 
2018.szeptemrber 03. 

hétfő  

2. 
„Dönts jól, jövőd a tét!” 

Pályaválasztási Kiállítás  
2018. október 11-12.  

3. Fecskeavató 
2018. október 18. 

csütörtök 

4. Abigél-Kupa 
2018. október 25. 

csütörtök 

5. 
Nyíregyházi Egyetem, nyílt tanítási 

nap (Pályaorientáció) 

2018. november 07.  

szerda 

6. Szalagavató Ünnepség  
2018. november 16. 

péntek  

7. Mikulás-futás 
2018. december 06. 

csütörtök 

8. 
Abigél Országos Minősítő 

Táncfesztivál Téli Kupa 

2018. december 08.  

szombat 



 

 

sz. Ünnep/rendezvény témája Időpont 

9. Karácsonyi Ünnepség  
2018. december 21. 

péntek 

10. Abigél nap 

2019. február 08. 

péntek 

  

11. Farsang 
2019. február 15.  

péntek 

12. 
Abigél Országos Minősítő 

Táncfesztivál Tavaszi Kupa 
2019. április 13-14.  

13. Ballagás 2019. április 26. péntek  

14. 
„Rólunk szól!” Tanévzáró Gála 

Debrecen Csokonai Színház 

2019. június 16. 

vasárnap 

15. Tanévzáró Ünnepség 2019. június 28. péntek  

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai 

Téma Időpont 

Nevelési értekezlet  2018. október 13. szombat 

Félévi osztályozó értekezlet  2019. január 25. péntek  

Első félév értékelő értekezlete  2019. január 31. csütörtök  

Érettségi, szakmai vizsgák előkészítése 2019. április 17. szerda 

Év végi osztályozó értekezlet (végzős évfolyamok)  2019. május 02. csütörtök 

Év végi osztályozó értekezlet  2019. június 14. péntek 

Tanévzáró tantestületi értekezlet 2019. június 27. csütörtök  

 

 

 



 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt 

napok időpontjai 

Időpont Esemény 

2018. október 09. kedd 10:00 óra Nyílt tanítási nap 

2018. október 09. kedd 16:30 óra 
Pályaválasztási szülői 

értekezlet 

2018. október 25. csütörtök 09:00 óra Nyílt tanítási nap 

2018. november 06. kedd 10.00 óra Nyílt tanítási nap 

2018. november 06. kedd 16.30 óra 
Pályaválasztási szülői 

értekezlet 

2018. december 04. kedd 10.00 óra Nyílt tanítási nap 

2019. január 15. kedd 10.00 óra 

 

Nyílt tanítási nap 

 

 

 

 

 

 


