
 1 / 5 

 

RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA  

A 2019-2020-as TANÉV HELYI RENDJE 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 
Esemény / téma Időpont 

Tanulói 

Munkarend 

1. Adventi gyertyagyújtás 
2019.12.14. 

szombat 
Tanítási 
szünet!!! 

2. Tavaszi nevelési értekezlet 
2020.04.15. 

szerda 
Tanítási 
szünet!!! 

3-4. Tantestületi kirándulás 
2020.04.16-17. 

csütörtök, 
péntek 

Tanítási 
szünet!!! 

5. Gyermeknap (DÖK) 
2020.05.29. 

péntek 
Tanítás nélküli 
munkanap!!! 

6. Pályaorientációs nap 
2019.12.07. 

szombat 
Tanítás nélküli 
munkanap!!! 

 

A tanév szorgalmi időszaka 180 tanítási nap 

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő) 

A szorgalmi időszak első féléve 2020. január 24-ig tart. Az első féléves 

tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020.január 31-ig 

tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

o Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 

o A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet 
utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). 

o A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet 
utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda). 
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Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és 

pihenőnapra eső időszakában: 

2019. október 23. (szerda) 

2019. november 1. (péntek) 

2020. május 1. (péntek) 

2020. június 1. (hétfő)  Pünkösd hétfő 

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban és a kapcsolódó 

pihenőnapok a 2019- 2020. évi munkaszüneti napok körüli 

munkarendváltozásból fakadóan:  

a)  2019. december 7., szombat  munkanap 
2019. december 27., péntek pihenőnap 

b)  2019. december 14., szombat  munkanap 
2019. december 31., kedd  pihenőnap 

 
A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 
mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez 
kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított 
egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

esemény / téma időpont 

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6., 1. tanóra) 2019.10.04.(péntek) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

(október 23.) 
2019.10.21.(hétfő 

17:15) 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe 

(március 15.) 
2020.03.13. 

(péntek) 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények  

esemény / téma időpont 

Rumi Rajki Napok: január 22. a magyar kultúra napja 
alkalmából 

- nyitó rendezvény 
- Kistérségi Komplex Tanulmányi Verseny 
- Vizuális Találékonyság 

Január 19. Nyitó 
(vasárnap) 

Január 21-22. 
versenyek (kedd-
szerda) 
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esemény / téma időpont 

3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai projekt 
/Témahét: Fenntarthatóság, környezettudatosság/ - 
túra 

2020. április 20-május 
10. 

Gyermek és családi nap: közös intézményi szintű 
program  

2020.05. 29. (péntek) 

Tanulmányi kirándulások 2020.06.12. (péntek) 

Tanévzáró ünnepély 2020.06.20. (szombat) 

 

Egyéb az iskolai élethez kapcsolódó programok: 

esemény / téma időpont 

Zenei világnap 2019.10.03. (csütörtök) 

Európai Diáksport Napja 2019.09.27. (péntek) 
Témahét Halloween 2019. 10.21-25.  

Témahét Martinstag 2019.11.11-15. 
Mikulás 2019.12.06. (péntek) 

Adventi vers-, mese- és énekmondó gála 2019.12.20. (péntek) 

Farsang alsó 2020. 02. 07. (péntek) 
Egészségnevelési hét, Víz Világnapja- Happy Hét 2020.03.23-27. 

Anyák napja 2020.05.04. (hétfő) 

Madarak és fák napja 
2020.05.08. (péntek)  
esőnap: 2020.05.11. (hétfő) 

Zenés délután 2020.05.14. (csütörtök) 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2019.09.16-17. Általános szülői értekezlet Igazgató 

2020.02.03-04. Általános szülői értekezlet Igazgató 
2020.05.04. Szükség szerint általános szülői értekezlet, alsó 

tagozaton fogadóóra 
Igazgató 

 

A fogadóórák terve: 

Fogadóórák: az iskolatitkárral történő időpontkérést, egyeztetést követően, 

személyre szabottan, igény szerint, kezdeményezéstől egy héten belül. 
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Tervezett versenyek 

 

Indulj el egy úton! Kárpát medencei Földrajz verseny 7-8. 

Fenntarthatóság Témahéthez kapcsolódó versenyek  

Őrségi Nemzeti Park versenye  

„Ismerem a technikai környezetem” Országos Technika verseny  

7-8.évfolyamos tanulók országos történelem tanulmányi versenye 
7. és 8. 
évfolyam 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 3-8.o. 3-8. évfolyam 

Országos angol nyelvi verseny 
7. és 8. 
évfolyam 

Országos német nyelvi verseny 
7. és 8. 
évfolyam 

Megyei Mezei Bajnokság  

Kisiskolák Diákolimpiája, atlétikai versenye  

Megyei Diákolimpia  

Ostffyasszonyfa Megyei Diáksport Nap  

Rumi Rajki István Kistérségi Komplex tanulmányi verseny 4.o., 8.o. 

Rumi Rajki István „Vizuális találékonyság” rajz és kézműves pályázat és 
verseny 

1-8. évfolyam 

Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny  

Szépolvasási verseny  

Intézményi Bozsik program  

Hatosfogat  

Ambrózy Természetismereti vetélkedő 5-8. o.  

Ambrózy Versmondó verseny  

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a mellékelt munkaközösségi 

munkatervek szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szintfelmérés a munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével

  (5. osztály: szövegértés, matematika) 

 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER - mérések 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása 
érdekében 2019. október 11-ig felmérjük azon első évfolyamos tanulóink 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 
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Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2019. október 25-ig a 
Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az 
e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2019. 
november 29-ig kell elvégeznünk. 

 
c) Országos kompetencia mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2020. május 27. (szerda) 

Felelős: az intézményvezető; valamint Gyurkóné Kirizs Erika mérési koordinátor 

Az országos kompetenciamérés legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzése, 
értékelése 

Határidő: 2020.június 19. (péntek) 

d) Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 

Hatodik és nyolcadik évfolyamon angol, illetve 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 2020. május 20-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott 
mérőeszközök alkalmazásával.  
A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére 2020. november 22-ig, az elvégzett iskolai 
vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2020. június 10-ig küldjük meg, a Hivatal által 
meghatározott módon. A mérések eredményét a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján 
állapítjuk meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a 
honlapunkon tesszük közzé 2019. június 10-ig. 
Az országos idegen nyelvi mérés legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzése, értékelése 

Határidő: 2020. június 19. (péntek) 

 

e) a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az 5-8. évfolyamon tanulók 
esetében 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszerveznünk. A mérés 
eredményeit 2020. május 29-ig töltjük fel a NETFIT® rendszerbe. 

 

Honlap - www.rumirajkiiskola.hu 

 

http://www.rumirajkiiskola.hu/

