
A tanév helyi rendje 

Kivonat (Munkaterv 2015/2016-os tanév) 
 

Tanítási napok 

A vonatkozó miniszteri rendelet egységesen határozza meg a tanév kezdő és befejező napját:  

2015. szeptember 1. (kedd), 2016. június 15. (szerda). 

A tényleges tanítási napok száma 181 nap. 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 5 

munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult 

dönteni. 

Szünetek 

 Őszi szünet: 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). 

 A téli szünet: 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő). 

 Tavaszi szünet: 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda). 

Várható munkarendváltozások, ünnepnapok  

1. sz. táblázat: Munkarendváltozás 

2015. augusztus 8. 

szombat 

munkanap 2015. augusztus 21. 

péntek 

pihenőnap 

2015. december 12. 

szombat 

munkanap 2015. december 24. 

csütörtök 

pihenőnap 

2016. március 5. 

szombat 

munkanap  2016. március 14. 

hétfő 

pihenőnap 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

Tanítás nélküli munkanapok 

2. sz. táblázat: Tanítás nélküli munkanapok 

Napok  

száma 

Időpont Tartalom, tevékenység 

1 2015. október 5. (hétfő) Nevelési értekezlet – Önértékelés folyamata 

1 2015. október 16. (péntek) Iskolanap - Reformáció napjára készülünk 

1 2015. december. 12. (szombat) Adventi ünnepkör - Csendes nap 

1 2016. május 27. (péntek) DÖK nap  

 

1 2016. június 3. (péntek) Nemzeti összetartozás – Határtalanul! c. 

témanap 

 



 

Ünnepélyek, megemlékezések 

5. sz. táblázat: Ünnepélyek, megemlékezések 

Sorszám Időpont Téma 

1. 2015. augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély 

2.  2015. október 6. Az aradi vértanúk napja (iskolarádió, városi 

ünnepség) 

3.  2015. október 13 és 31. (16-án) Iskolanap+ Reformáció napja 

4. 2015. október 23.  Nemzeti ünnep, (városi ünnepség) 

5. 2015. december 12. Csendes nap Adventi ünnepkör: karácsonyi 

hangverseny (dec. 17-én),  

1. advent (nov. 29-én) 

6.  2016. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozataira emlékezés (iskolarádió) 

7. 2016. márc. 15.  Nemzeti ünnep (városi ünnepség) 

8.  2016. március 27-28. Húsvét ünnepkör 

9. 2016. április 15. A holokauszt áldozataira emlékezés 

(iskolarádió) 

10.  2016. április 24. Városalapítás ünnepe OHH (ápr. 18-22)  

11. 2016. május 6. Ajándék műsor szülőknek (PMK) 

12. 2016. május 15-16. Pünkösd 

12. 2016. jún. 4. (jún. 3-án) Nemzeti Összetartozás Napja  

13. 2016. jún. 18. Ballagás (PMK) 

14. 2016. jún. 21. Tanévzáró ünnepély 

15. 2016. aug. 31. Tanévnyitó ünnepély (2016/17. tanév) 

 


