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A tanév rendje
A 2018/2019-es tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 5. (szerda) és utolsó
tanítási napja 2019. június 14. (péntek).
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.
Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat/szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről. Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás
céljából meg kell küldeni a fenntartónak.
2018. augusztus 28. kedd 9:00 – Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet. Az igazgató általános
tájékoztatást tart a nyári eseményekről (táboroztatás, személyi változások, stb.) és ismerteti a tanév
rendjét.
2018. szeptember 04. kedd 9:00 Egyeztető értekezlet. Tájékoztató a portfólió feltöltésről és a
pedagógus minősítésekről. Felelős: Molnár K. Dániel.
2018. szeptember 05. szerda 17:30 (Kenézy) – MEA ünnepélyes tanévnyitó.
Műsorfelelős: dr. Borosné Toplenszki Tímea
2018. október 2. (kedd) A szakmai munkaközösségek a munkaközösségvezetők irányításával
megbeszélést tartanak. A megbeszéltekről tájékoztatják az igazgatót.
2018. október 22-23. hétfő-kedd szünnap.
2018. október 26. péntek 17:30 - Tanári hangverseny, Helye: Méliusz Könyvtár
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2018. november 5. (hétfő).
MEA adventi hangverseny:
2018. december 7. péntek, 18:00. Főpróba december 5. szerda. Baptista Gyülekezet (Szappanos u.
23) Felelősök: Molnár K. Dániel, dr. Stefánné Demjén Gabriella. Szolfézs csoportok felelőse: Kissné
Szemző Eszter.
Félévi vizsgák: 2018. december 3.-21., illetve 2018. január 14.-25. között.
A vizsgákon jelen vannak Molnár K. Dániel és dr. Stefánné Demjén Gabriella.
A téli szünet 2018. előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2019. január 3. (csütörtök).
Félévi osztályozó értekezlet: 2019. január 29. kedd, 9:00 (Egyben a tájékoztató dátuma is.)
A munkaközösségvezetők beszámolnak a féléves eredményekről, szakmai tapasztalatokról.

Februárban a szakmai munkaközösségek a munkaközösségvezetők irányításával megbeszélést
tartanak. A megbeszéltekről tájékoztatják az igazgatót.
MEA farsangi koncert: 2019. február 16., szombat, 17:00, DE Liszt terem.
Felelősök: Molnár K. Dániel, dr. Stefánné Demjén Gabriella
Márciusban óralátogatások. Az igazgató és az illetékes munkaközösségvezető november folyamán a
kolléga munkáját értékeli óralátogatás formájában.
2019. március 15. péntek, ünnepnap.
2019. március 22. (péntek) Megyei népdaléneklési verseny a MEA szervezésében.
(Józsai Közösségi Ház). Szervező: dr. Borosné Toplenszky Tímea. Segítők: a MEA tanári kara.
2019. április 13. szombat 11:00, MEA Barátságos zongora találkozó.
Helye: MEA Díszterem. Felelős: Dulichár Gábor.
2019. április 27. szombat 11:00, Gitár találkozó
Felelős: Óváry Zoltán, Helye: Kenézy
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2019. április 24. (szerda).
2019. május 1. szerda, szünnap. Munka ünnepe.
2019. május 25. szombat 10:00, Növendék hangverseny.
Felelős: dr. Lakatos Péterné, Dulichár Gábor.
2019. június 1. szombat 10:00 óra, Festészet kiállítás.
Felelős: dr. Matusné Orbán Andrea
Év végi vizsgák 2019. május 27.- június 11. között.
2019. június 10. hétfő, szünnap, Pünkösd.
2019. június 12. szerda, 9:00 - Záró nevelőtestületi értekezlet
A munkaközösségvezetők beszámolnak a féléves eredményekről, szakmai tapasztalatokról. Az
igazgató értékeli a tanévet szakmai és gazdasági szempontból.
Évzáró ünnepség: 2019. június 14. péntek, 17:30, Kenézy.
Debrecen, 2018. 08. 28.
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