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Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete 

a 2018/2019. tanév rendjéről 

A tanév, a tanítási év 

 Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási 

napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).  

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

 A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről.  

 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 

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

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a 

nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, 

egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

Az őszi szünet 2018. október 29-tól 2018. november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. 

(hétfő). 

A téli szünet 2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (szerda). 

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

 

A témahetek megszervezése 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri 

rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási 

évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között, 

b) Digitális Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. április 12. között. 
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Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében 

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2018/2019. tanévben a Hivatal szervezi meg 

2019. május 29. napjára.  

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen 

nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi 

mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a 

Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2019. május 22-én végzik el a Hivatal által 

az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.  

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása 

érdekében az általános iskolák 2018. október 26-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik 

körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján 

az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a 

tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 

A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–

4. évfolyamon, 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük.  


