1. A 2019/2020. tanév helyi rendje
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3.§) előírja, hogy a
nevelési-oktatási intézmények munkatervükben határozzák meg a tanév helyi rendjét.
Munkatervünk ezen fejezetét az iskolai honlapon (www.szikszi-ozd.hu) is megjelentetjük.
Indokolt esetben a tervezett időpontok megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

1.1. A tanév legfontosabb időpontjai
A szorgalmi idő:
szakgimnáziumban 178 tanítási + 8 tanítás nélküli munkanap
gimnáziumban 179 tanítási + 7 tanítás nélküli munkanap
↳ Első tanítási nap:

⇨ 31 / 36

tanítási hét

⇨ 31 / 36

tanítási hét

2019.

szeptember

(hétfő)
↳ Utolsó tanítási nap:

2020. június 15. (hétfő)

↳ Utolsó tanítási nap a végzős osztályokban:

2020. április 30. (csütörtök)

↳ Őszi érettségi időszak írásbeli vizsgái:

2019. október 11-tól 25-ig

↳ Őszi érettségi (középszint) időszak szóbeli vizsgái: 2019. november 18-től 22-ig
↳ Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap:

2019. október 25. (péntek)

↳ Az őszi szünet utáni első tanítási nap:

2019. november 4. (hétfő)

↳ A téli szünet előtti utolsó tanítási nap:

2019. december 20. (péntek)

↳ A téli szünet utáni első tanítási nap:

2020. január 6. (hétfő)

↳ A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:

2020. április 8. (szerda)

↳ A tavaszi szünet utáni első tanítási nap:

2020. április 15. (szerda)

↳ Az első félév:

2020. január 24-ig tart (péntek)

↳ A félévi eredményről a tanulók, szülők értesítése:

2020. január 31-ig (péntek)

↳ Tanulói jelentkezés az érettségi és
szakmai vizsgákra:

2020. február 7-ig (péntek)

↳ Az írásbeli érettségi:
magyar nyelv és irodalom:
matematika:
történelem:
angol nyelv:
német nyelv:
kémia:
földrajz:
biológia:
ágazati szakmai vizsgatárgy:
informatika:
fizika:

2020. május 4. - 8 ó
2020. május 5. - 8 ó
2020. május 6. - 8 ó
2020. május 7. - 8 ó
2020. május 8. - 8 ó
2020. május 12. - 8 ó
2020. május 12. - 14 ó
2020. május 13. - 8 ó
2020. május 14. - 8 ó
2020. május 15. - 8 ó
2020. május 19. - 8 ó

2.

Az érettségi szóbeli vizsga szervezhető:
emelt szinten:
középszinten:
↳

↳

↳

2020. június 3-19. között
2020. június 15-26. között

Szakképző évf. OKJ írásbeli és interaktív
vizsgatevékenység:

2020. május 11-13; 15; 20.

Szakképző évf. OKJ gyakorlati és szóbeli
vizsgatevékenység:

2020. május-június

8. osztályos általános iskolai tanulók számára
egységes írásbeli vizsga:
egységes írásbeli pótlóvizsga:
szóbeli felvételi vizsga:
szóbeli pótlóvizsga

↳ Országos mérés: a tanulók fizikai állapotának,

2020. január 18. (szombat) 10 ó
2020. január 23. (csütör.) 14 ó
2020. február 25. (kedd) 12 ó
2020. március 2. (hétfő) 12 ó
2020. március 3. (kedd) 12 ó
2020. január 8. – április 24.

edzettségének vizsgálata
↳ Országos mérés, értékelés a 10. évfolyamon:
↳

2020. május 27. (szerda)

Záróvizsga a 10. évfolyamon:
2020.
június
10-12
.
(szerda, csütörtök, péntek: magyar irodalom, történelem, idegen nyelv,szakmai
érettségi tárgy)

Áthelyezett munkanapok (szombati ledolgozás) a 2019/2020. tanévben:
☞ december 24. (kedd) pihenőnap helyett: december 7. (szombat) munkanap
☞ december 27. (péntek) pihenőnap helyett: december 14. (szombat) munkanap
Munkaszüneti napok a 2019/2020. tanév időszakában:
☞ 2019. október 23. (szerda) - az 1956-os Forradalom Ünnepe
☞ 2019. november 1. (péntek) - Mindenszentek napja (hosszú hétvége)
☞ 2019. december 24. (kedd) - Szenteste
☞ 2019. december 25-26. (szerda és csütörtök) - Karácsony
☞ 2020. január 1. (szerda) - Új Év első napja
☞ 2020. március 15. (vasárnap) - Nemzeti Ünnep
☞ 2020. április 10. (péntek) - Nagypéntek
☞ 2020. április 13. (hétfő) - Húsvét hétfő
☞ 2020. május 1. (péntek) - Munka Ünnepe
☞ 2020. június 1. (hétfő) - Pünkösd hétfő

1.2. Iskolai és vallási megemlékezések, emléknapok
Időpont
2019
szeptember 6. (péntek)
szeptember 24. (kedd)
október 4. (péntek)
október 8. (kedd)
október 25. (péntek)
december 2. (hétfő)
8,40 ó
december 9. (hétfő)
8,40 ó
december 16. (hétfő)
8,40 ó
december 20. (péntek)
templomban, mise során
december 6. (péntek)
december 20. (péntek)

Esemény
Kisboldogasszony – Szűz Mária születésének emléknapja
(szeptember 8.)
Szent Gellértnek, a magyar egyházi iskolák
védőszentjének a napja (szeptember 24.)
Aradi vértanúk napja (október 6.)
Magyarok Nagyasszonya (október 8.)
Mindenszentek, Halottak napja (november 1-2.)
Adventi gyertyagyújtások (adventi vasárnapok december
1., 8., 15., 22.)
Adventi műsor a városi ünnepségen

Szent Miklós napja (december 6.)
Jézus születéséhez kapcsolódó műsor, zenés előadás vagy
misztériumjáték

2020
január 6. (hétfő)
január 17. (péntek)

Vízkereszt (január 6.)
Árpád-házi Szent Margit ünnepe (január 18.)

január 22. (szerda)

A magyar kultúra napja (………) (január 22.)

január 31. (péntek)
február 3. (hétfő)
február 25. (kedd)

Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.)
Szent Balázs; Balázs-áldás (február 3.)
Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira
(február 25.)
Hamvazószerda (a nagyböjt kezdete)
Nagypéntek (április 10.), Húsvét (április 13.)
Emlékezés a holokauszt áldozataira (április 16.)
Áldozócsütörtök - Urunk Mennybemenetele
Pünkösd (május 31-június 1.) –a Szentlélek kiáradása

február 26. (szerda)
április 10. (péntek)
április 16. (kedd)
május 21. (csütörtök)
május 29. (péntek)

1.3.
Rendezvények, értekezletek, programok, ünnepek és
ünnepélyek
Időpont
augusztus 3-30.

Esemény
2019
Háromhetes szakmai gyakorlat Németországban és Írországban

augusztus 26. (hétfő)

Tanévnyitó értekezlet

augusztus 27. (kedd)

Javítóvizsga

augusztus 28. (szerda)
augusztus 28-tól
augusztus 30-ig
augusztus 29.
(csütörtök)
szeptember 2. (hétfő)
9,30
szeptember5.
(csütörtök)
du.
szeptember 6. (péntek)
szeptember 13.
(péntek)
szeptember 17. (kedd)
16,00 ó.
szeptember 20.
(péntek)
8,15 ó – 8,40 ó
szeptember 28-től
október 19-ig.
szeptember
19-20
(csüt-péntek)
szeptember
20-ig
(péntek)
szeptember
szeptember
október 1. (kedd)
16,00 ó
október 9. (szerda)
október 12. (szombat)
október 15. (kedd)
október
október közepe
október 18. (péntek)
du.
október 22. (kedd)
október 23. (szerda)
október 24. (csütörtök)
október 25. (péntek)

Veni Sancte – Tanévnyitó szentmise; A Főegyházmegyei
pedagógusok tanévnyitója
Lelki tábor – Bagolytábor
Tanári tanévnyitó nevelési értekezlet
Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepély
Tantestületi értekezlet
Digitális napló teljes lezárás, záradékok, közösségi szolgálat,
szakmai gyakorlat.
Drogprevenciós előadás az NFÉ koordinálásában.
Szülői értekezlet
Széchenyi-nap
Háromhetes szakmai gyakorlat Szlovákiában
Értékőrzők – országos döntő Balatongyörök
A takarítási világnapig az osztálytermek dekorálása
Munkavédelmi képviselők oktatása
Egri hittudományi Főiskola - Alojziánum
Városi szemétszedő akció
Szülői Tanács ülése
Igazgatók értekezlete
Egri hittudományi Főiskola - Alojziánum
Akadályverseny 9-14. évf. és 8. osztályosok
Karitatív akciók tervezése, meghirdetése
Vártúra II.
Lengyel testvériskolai látogatás Chorzowba
Felolvasó est: Megzenésített versek!
Iskolai ünnepség (az 1956-os októberi forradalom ünnepe)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar
Köztársaság kikiáltásának tiszteletére rendezett városi ünnepség; iskola képviselete
Közgazdasági Projektnap (9-10. évfolyam) (5-7. óra) + MTMI
Program Interaktív mobil programok (11-12)
Csacsiavató – Avató Bál (12/E)

október 30. (szerda)

Iskolai lelkipásztorok értekezlete - Az Egri Főegyházmegye
fenntartásában
működő
49
köznevelési
intézmény
lelkipásztorainak értekezlete
november 4.. (hétfő)
Nevelési értekezlet
november 7.
Napi túlélés, kiégés elleni stratégiák előadás 3 katolikus intézmény
(csütörtök)
együttes értekezlete Molnár Gál Béla
november 15 (péntek) Bírósági gépírásverseny 10 fő
november 7-9 (csüt- Főegyházmegyei Kateketikai Konferencia
szomb.)
november 18. (hétfő)
Takarítási-iskolaszépítési nap 9. évf.
november 19. (kedd)
Nyílt nap az általános iskolai tanulók számára
8,00 ó
november 29. (péntek) Szalagavató ünnepség
16,00 ó
december 7. (szombat) Pályaválasztási nap 3 egyetem + bíróság (8.00-13.00-ig)
EFOP-3.2.5-17-2017-00022
december 10. (kedd)
Fogadóóra a szülőknek
14,30-16,30 ó
december 14.
Szakmai Nap Standolás, 8. diákok meghívása
(szombat)
december 20. (péntek) Közös karácsonyfa díszítése
december 20. (péntek) Karácsonyi lelki nap és iskolai ünnepély
du.
december 20. (péntek) Karácsonyi lelki nap diákoknak - mise
8,00 ó
december 20. (péntek) Karácsonyi ünnepség
9,00 ó
2020
január 22. (szerda)
Szavalóverseny a magyar kultúra napján (január 22.)
du.
(Téma az ének és ima)
január 27-28.
Osztályozó konferencia (1. félév vége jan. 24)
(hétfő-kedd)
február
4.
(kedd Félévi nevelőtestületi értekezlet
délután)
február 7. (péntek)
Intézményvezetők Értekezlete KaTPed Budapest
február 10. (hétfő)
Szülői értekezlet
16,00 ó
február 12. (szerda)
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési
intézmények igazgatóinak értekezlete
február 14. (péntek)
DÖK-nap + Farsangi buli
február 19. (szerda)
Iskolai lelkipásztorok értekezlete
március 2. – 6.
Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét
(hétfő-péntek)
március 6. (péntek)
Nemzetközi Energiahatékonysági Nap: kiselőadások, feladatok,
számítások, ötletek, elemzések, javaslatok
március 9. (hétfő)
Nevelési értekezlet
március 12. (szerda)
Iskolai gazdasági vezetők értekezlete
március 13. (péntek)
Március 15-ei iskolai ünnepség
március 15. (vasárnap) Városi ünnepség

március 17. (kedd)
március 18-19. (hétfőkedd) ill. januárban ált.
iskolában (1 nap)
március 23-27.
(hétfő-péntek)
március 25. (szerda)
április 7. (kedd)
április 8. (szerda)
április 17. (péntek)
április 20-24.
(hétfő-péntek)
április 27. (hétfő)
április 27. (hétfő)
17,00
április 28. (kedd)
de.
április 29. (szerda)
8,30 ó
április 30. (csütörtök)
16,00
május 12. (kedd)
14,30-16,30 ó
május 29. (péntek)
június 4. (csütörtök)
június 5. (péntek)
június 10. (szerda)
10,00 ó
június 11-12.
(csütörtök-péntek)
június 22. (hétfő)
8,00 ó
június 29. (hétfő)
június 30. (kedd)
június 26. (péntek)
8,30 ó

Szent Patrik napi megemlékezés (felvételi ünnepély)
Kiemelt Pénziránytű Iskola projekt – (2)-3 napos
Digitális Témahét
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (március 25.), az
Egyházmegyei Teremtésvédelmi Napon Ózd város egy szemetes,
elhanyagolt részének megtisztítása
Tanári lelki nap 12,00-tól (rövidítés)
Nagyböjti lelki nap iskolai.
Ének és ima napja: fotókiállítás szervezése
Fenntarthatósági témahét, tavaszi udvarrendezés, faültetés
Osztályozó konferencia
Szerenád
Ballagási főpróba
Bolondballagás
Ballagás
Fogadóóra a szülőknek – 9-11.évfolyam
Pedagógus nap
Nemzeti Összetartozás Napja (a trianoni békediktátum
évfordulója)
Környezetvédelmi világnap:
használt elem, műanyag kupak gyűjtése
Katolikus Iskolák Napja – Az Egri Főegyházmegye tanulói,
tanévzáró Te Deum
Osztályozó konferencia
Beiratkozás (általános iskolai tanulók)
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
Munkatársi értekezlet – Lelki nap
Te Deum – Mise és tanévzáró ünnepség

Egyéb programok, események, évfordulók – faliújságon, iskolarádióban rendezendők.
ECL nyelvvizsgák időpontjai a SZIKSZI-ben:
☞ 2019. október 4. :B1 /C1 angol német írásbeli + B1 /C1 B2 szóbeli
☞ 2019. október 5. : B2 angol / német írásbeli
☞ 2019. december 6. : B1 /C1 angol német írásbeli + B1 /C1 B2 szóbeli
☞ 2019. december 7. : B2 angol / német írásbeli
☞ 2020. február 7. : B1 /C1 angol német írásbeli + B1 /C1 B2 szóbeli
☞ 2020. február 8.:B2 angol / német írásbeli
☞ 2020. április 17. :B1 /C1 angol német írásbeli + B1 /C1 B2 szóbeli
☞ 2020. április 18. :B2 angol / német írásbeli
Tervezhető országos és regionális, illetve helyi versenyek, amelyeken tanulók indítását
tervezzük:
Tanulmányi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ágazati Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye (pénzügy, logisztika, ügyvitel)
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
PénzSztár Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Verseny
Részvényfutam befektetői verseny
Jövőt építők generációja (Corvinus Egyetem versenye)
Teöreök Aladár Országos Gépíróverseny
B.-A.-Z. Megyei Értékőrzők Verseny Kárpát-medencei döntő
Szép Magyar Beszéd
Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny
Implom József helyesírási verseny
Tompa Mihály szavalóverseny
Bede Lajos megyei matematika verseny
Zrínyi Ilona matematika verseny
egyéb, a KaPi, a fenntartó, az OH által meghirdetett aktuális versenyek

Sport
●
●
●
●
●

Diákolimpia kézilabda fiú-lány, pétanque, lövészet, futás
Országos Szakképző Bajnokság, kispályás labdarúgás
Általános és Középiskolások Országos Versenye, lövészet
Városi, megyei atlétikai versenyek
Városi röplabda verseny

1.5. Tanítás nélküli munkanapok:
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

Diákönkormányzati nap
Pályaorientációs nap
Pedagógus nap
Karácsonyi ünnepség
Nevelési értekezlet
Érettségi
Érettségi
Összesen:

1 nap
1 nap
1 nap
1 nap
1 nap
1 nap
1 nap
7 nap

