A tanév, a tanítási év
a 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök)
és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma
száznyolcvankettő nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő
szakgimnáziumban száznyolcvan, gimnáziumban, szakközépiskolában a tanítási napok
száma száznyolcvanegy nap.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az
utolsó tanítási nap középfokú iskolákban - 2017. május 4.
A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő
szakközépiskolában hat, a szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli
munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a
nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult
dönteni.
Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016.
november 7. (hétfő).
A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január
3. (kedd).
A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19.
(szerda).
A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik
a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell
megküldeni.
A tanítás nélküli munkanapok felhasználása:
2017.03.16-17.
2017.04.28. diáknap
2017.05.08-10. érettségi írásbeli vizsgák
2017.05.17-18. szakmai írásbeli vizsgák
2016. október 15. szombat munkanap
Kompetenciamérés a 10. évfolyamokon: 2017. május 24.

Tervezett fontosabb események

Szakgimnázium

Szakképzés

Tanévnyitó ünnepségek

2016.09.01. 8.00

2016.09.01. 9.00

Nyílt nap(ok)

2016.11.24-25., 2017.01.06.

Szalagtűző

2017.01.20. 17.00

Tanévnyitó tantestületi értekezlet

2016.08.31. 8.00

Félévi nevelőtestületi értekezlet

2017.02.02. 13.30

Év végi nevelőtestületi értekezlet

2017.06.30. 8.00

Ballagás

2017.05.05.
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Tanítás nélküli munkanapok:
Diáknap

2017.04.28.

Írásbeli érettségi- tanítás nélküli
munkanap

2017.05.08-10.

Nevelőtestületi értekezlet

későbbi döntés (aktualitás alapján)

Szakmai vizsgák

2017.05.17-18.

