A TANÉV RENDJE
2018/2019
Az első tanítási nap 2018. szeptember 3. (hétfő), az utolsó tanítási nap
2019. június 14.( péntek).
Szünetek a 2018/19-es tanévben
Az őszi szünet 2018. október 29 - 2018. október 31-ig.
 A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap november 5. (hétfő).
 November 1-je mindenszentek munkaszüneti nap, november 2-a
péntek, pihenőnap. Így az őszi szünet a hétvégékkel, ünneppel és
pihenőnappal együtt 9 nap.
A téli szünet 2018. december 27 - 2019. január 2.
 A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a téli szünet
utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
 A téli szünet így a hétvégékkel, ünnepnapokkal együtt 12 nap.
A tavaszi szünet 2019. április 18 - 2019. április 23.
 A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet
utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
 A tavaszi szünet hossza, ünnepnapokkal és hétvégékkel együtt 6 nap.

1

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.
Ünnepek miatti tanítási szünetek lesznek még az őszi, a téli és a tavaszi
szüneteken kívül:


2018. október 23. kedd, nemzeti ünnep



2019. március 15. péntek, nemzeti ünnep



2019. május 1. szerda, a munka ünnepe



2019. június 10. hétfő, pünkösd
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2018/2019- es érettségi vizsgák
 Az

őszi

írásbeli érettségik

2018.

október

12-én

kezdődnek a nemzetiségi nyelvi és irodalmi vizsgával, és
a fizikával zárulnak 2018. október 29-én.
 Az őszi érettségi időszak szóbeli vizsgái emelt szinten
2018. november 8-tól 12-ig tartanak.
 A középszintű szóbeli vizsgák 2018. november 19-től 23ig tartanak.
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 A 2019-es május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 2019.
május 3-án kezdődnek nemzetiségi nyelv és irodalommal.
 A magyar nyelv és irodalom érettségi 2019. május 6-án,
reggel 8-kor kezdődik.
 A májusi érettségi írásbeli vizsgái 2019. május 24-én
zárulnak.
 A szóbeli vizsgák emelt szinten 2019. június 5. és 13.
között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2019. június
17. és 28. között lesznek.
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