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MUNKATERV A 2018/2019. TANÉVRE
A munkaterv célja
A munkaterv célja, hogy meghatározza a 2018/2019. tanév helyi rendjét a vonatkozó
jogszabályok szerint, a kiemelt nevelési- oktatási célokat, szabályozza és ütemezze az éves
feladatokat.
Érvényessége
Jelen dokumentum érvényes az iskola valamennyi dolgozójára és tanulójára
Nyilvánossága
A dokumentum a vezetőknél, az iskola titkárságán, az iskola számítógépes hálózatán és
(kivonatosan) az iskola honlapján is megtekinthető
Módosítása
Az eseménynaptár bármilyen módosulásáról az igazgató a helyben szokásos módon ad
tájékoztatást az érintetteknek.

I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉS I FELTÉTELEI
A MŰKÖDÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK ÉS
UTASÍTÁSOK

● 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről
● 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
● 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
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● 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
● 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
● 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
● 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
● 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről
● 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról
● A fenntartó Egri Főegyházmegye által kiadott irányelvek, útmutatók, utasítások.
● Belső szabályzók:
Pedagógiai Program,
SZMSZ,
Házirend

SZEMÉLYI FELTÉTELEK
ALKALMAZOTTI FELTÉTELEK:

Az intézményben a nevelő-oktató munkát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik.
Az iskola szakos ellátottsága megfelelő.
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Munkavállalók száma a tanévkezdő állapot szerint:
Pedagógus Nevelőoktató
(fő)
munkát
segítő (fő)

Funkcionális Össz.
feladatot
(fő)
ellátó (fő)

Teljes
munkaidős

56

4

11

70

Ebből tartósan
távol lévőt
helyettesítő

4

0

0

4

Részmunkaidős

1

0

0

1

Óraadó

5

0

0

5

ISKOLAVEZETÉS:

Intézményvezető:
Az intézmény lelki vezetője:
Intézményvezető helyettesek:
Gazdaságvezető:
Szülői munkaközösség elnöke:
MUNKAKÖZÖSSÉGEK

A szakmai munkaközösségek- élve a törvény általi jogaikkal- szervezik a belső szakmai
továbbképzéseket, tanulmányi versenyeket, közreműködnek a nevelő-oktató munka belső
ellenőrzésében.
A

munkaközösségek

vezetői

részt

vesznek

az

iskolai

adminisztrációs

feladatok

koordinálásában, az információk megfelelő áramoltatásában a munkaközösségen belül, segítik
az iskolavezetés ellenőrző, szervező, értékelő munkáját.
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Kiemelt feladat a 2018/2019. tanévben:


Az elektronikus napló kizárólagos használatának bevezetése. Adatok, információk
feltöltésével annak biztosítása, hogy az e-napló sokrétű funkciós lehetőségeit
használni tudjuk, alkalmassá tegyük adatszolgáltatások, statisztikák készítésére,
továbbítására is.



Az intézményi önértékelés megkezdett feladatainak folytatása.



Az intézmény katolikus szellemiségének erősítése a nevelő-oktató munkában és az
iskola arculatának megjelenítésében.

A munkaközösségek saját munkaterveik szerint dolgoznak és látják el az intézményi
munkatervben számukra kijelölt feladatokat.

Munkaközösségek
Alsó tagozatos
Iskolaotthon, napközi
Felső tagozat osztályfőnöki
Gimnáziumi tagozat osztályfőnöki
Humán
Idegen nyelvi
Természettudományos
Reál
Művészeti
Testnevelés
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TOVÁBBI FELELŐSÖK
Felső tagozat diákönkormányzatát segítő tanár
Gimnázium diákönkormányzatát segítő tanár
Intézményi gyermekvédelmi kapcsolattartó
Nemzetközi koordinátor
Oktatástechnikai felelős
Számítástechnikai eszközökért felelős
Versenyfelelős
Munka- tűzvédelmi felelős
Tanulói balesetvédelemi felelős
Pályaválasztási felelős
Órarendfelelős
KIR tanulói és alkalmazotti nyilvántartás
ECDL vizsgafelelős
Tankönyvfelelős
Országos mérések
Nyelvvizsga szervezése
Közösségi szolgálat
Szertárfelelősök:
Biológia-kémia (1.sz. épület)
Kémia (2. épület)
Fizika
Tantermek, előadók felelősei:
Informatika termek
1.ép.emelet
1.ép.fszt
2.ép.média (Z02)
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2. ép. (Z14)
2.ép tánc (Z21)
2.ép.(Z24)
3.ép.fszt nyelvi
3.ép.emelet nyelvi.

1.ép tornaterem,öltözők
1.ép.testnev szertárak
2.ép.tornaterem,öltözők
2.ép.szertár
Csarnok szertár
Uszoda szertár
Osztálytermek
Épületek
1. sz.
2. sz.
3. sz.
Játszótér (Turul)
Játszótér (Kőépület)
Sportpálya
Épületenkénti és szintenkénti folyosók, mosdók
Udvar
1,ép.
2.ép.
3.ép.
Stúdió
Egyéb számítástechnikai jellegű eszközök
Könyvtár
9
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Krónika
Iskolatej, gyümölcs
Tankönyv
Honlap
BECS tagok

TANULÓI LÉTSZÁMADATOK

Feladatellátás

2017/2018. tanév végi adat

2018/2019. tanév nyitó adat

Osztályok száma

Tanulók száma

Osztályok száma

Tanulók száma

Ált. iskola 1-4.évf.

8

186

8

204

Ált. iskola 5-8.évf.

6

144

6

127

Gimnázium (4 o.)

4

79

4

85

Gimnázium (6 o.)

7

186

7

187

ÖSSZESEN

25

595

25

603

FELADATOK A SZEMÉLYI FELTÉTELEK TERÜLETÉN
● Az új kollégák felvétele, beilleszkedésének segítése
Felelős: intézményvezető és az érintett munkaközösség vezetők
● Aktuális változások elkészítése az alkalmazottak személyi anyagában és a KIR-ben
Felelős: iskolatitkár, intézményvezető helyettes
● A 2019. évi minősítési eljárási tervbe bekerült pedagógus ügyintézése (felületrögzítés,
követés, minősítési eljárásának koordinálása)
Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes
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TÁRGYI FELTÉTELEK:
Az intézmény a rendeltetésszerű használatra a hatályos jogszabályokban előírtak szerint
alkalmas.
● Épületek száma: 3
● Osztályterem: 25
● Szaktanterem: 3
● Csoportfoglalkozásra alkalmas terem: 3
● Számítógépterem: 2
● Tanári munkaszoba: 4
● Tornaterem: 2
● Sportpálya: 1
● Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: 2 (Városi Sportcsarnok,
Városi uszoda)
OSZTÁLYOK TEREMBEOSZTÁSA
Osztály

Terem

1.a

K02

1.b

Z01

2.a

K03

2.b

Z07

3.a

K13

3.b

Z16

4.a

K12

4.b

Z11
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5.a

G01

5.b

Z13

6.a

G02

6.b

Z15

7.b

Z12

8.b

Z23

7.Ny

G14

7.A

G17

8.A

G12

9.A

G11

9.B

Z26

10.A

G13

10.B

Z25

11.A

G19

11.B

Z22

12.A

G18

12.B

G09

NYÁRI FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK:
● Tisztasági és teljes körű festések valamennyi épület, valamennyi termében
● Az 1. sz. épület tornatermének ablakbeépítése.
● Folyamatban lévő eszközbeszerzések (székek, padok, egyéb bútorzat)
● Fűtési rendszer karbantartása, radiátorok szelepcseréje
● Mosdó és WC felújítása a 2. sz. épületben
● A 2. sz. épület tantermeinek aljzat-felújítása
● Udvari játszótér kialakítása, udvarrendezés
12

2018/2019

Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

Munkaterv

2018/2019

● Az épületek érintés- és villámvédelmi felülvizsgálata
● A tornaterem külső falának dekorációja.
FELADATOK A TÁRGYI FELTÉTELEK TERÜLETÉN
● Tantermek és egyéb helyiségek használati rendjének betartása
Felelős: a tanteremben, helyiségben óra- és foglalkozási rend szerint dolgozó pedagógusok, a
helyiséget munkarend szerint használó alkalmazottak
Határidő: folyamatos
● Új eszközök bevételezése
Felelős: gazdaságvezető
Határidő: folyamatos
● Tankönyvrendelés
Felelős: tankönyvfelelős
Határidő: 2019. április 30., június 30.
● Tankönyvek könyvtári állományba vétele, kiosztása
Felelős: könyvtáros tanár, osztályfőnökök
Határidő: 2018. szeptember

● Intézményi tanulói dokumentumok, nyomtatványok rendelése
Felelős: iskolatitkár, iskolavezetés
Határidő: igény szerint
● Irodai gépek működtetési, karbantartási munkáinak jelzése, intézkedések megtétele
Felelős: oktatástechnikus, gazdaságvezető, rendszergazda
Határidő: folyamatos
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II. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ M ŰKÖDÉSI RENDJE
A működés törvényes rendjét a vonatkozó jogszabályok mellett az iskola belső szabályzatai
biztosítják, melyek megismerése és betartása minden intézményi dolgozó számára kötelező. A
működés belső feltételeit biztosító szabályzataink a tanév során folyamatosan rendelkezésre
álltak. Az intézményben dolgozók munkaköri feladatai külön munkaköri leírással
szabályozottak, melyek összhangot képeznek a belső működés feltételeit szabályzó
törvényekkel, jogszabályokkal.
FELADATOK A BELSŐ MŰKÖDÉS TERÜLETÉN
● Tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás megszervezése, tűzriadó próba koordinálása
Felelős: intézményvezető helyettes, osztályfőnökök
Határidő: 2018. szeptember 30.
● Tantárgyfelosztás elkészítése, illetve szükség esetén módosítása
Felelős: intézményvezető és helyettesek
Határidő: 2018. augusztus 31. (módosítás szükség esetén tanév közben)
● Munkaköri leírások aktualizálása
Felelős: intézményvezető és helyettesek
Határidő: 2018. december 31.
● A KIR személyi nyilvántartásának aktualizálása
Felelős: intézményvezető helyettes, iskolatitkár
Határidő: 2018. szeptember 30.
● A tanári és tanulói ügyeleti rend elkészítése
Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezetők
Határidő: 2018. szeptember 10.
● Órarend és terembeosztások véglegesítése
14
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Felelős: órarendfelelős, intézményvezető helyettes
Határidő: 2018. szeptember 15.
● Az osztálytermek dekorációja, rendezése katolikus iskolai jelleg kiemelésével
Felelős: osztályfőnökök
Határidő: 2018. szeptember 20.
● Portaszolgálat működési rendjének aktualizálása
Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezetők
Határidő: 2018. szeptember 10.
● Az épületek használata közben bekövetkezett változások jelzése
Felelős: beosztás szerint
Határidő: folyamatos
● Intézményi munkaterv elkészítése
Felelős: intézményvezető és helyettesek
Határidő: 2018. augusztus 31.
● Szakmai munkaközösségi munkatervek elkészítése
Felelős: munkaközösség vezetők
Határidő: 2018. augusztus 31.
● Egyéb, tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének felmérése
Felelős: intézményvezető helyettes
Határidő: 2018. szeptember 15.
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NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

A 2018/2019. TANÉV KIEMELT NEVELÉSI FELADATAI
A tanév mottója: „Minden a családban kezdődik. Család, légy, ami Isten tervei szerint
vagy!”
● A gyermekek felkészítése a katolikus értékrend szerinti teljes és boldog családi életre
● A harmonikus családi minták közvetítése, felkészítés a felelős párkapcsolatok
kialakítására, a családi konfliktusok kezelésére.
● Teremtett világunk védelmének fontosságára való figyelemfelhívás
● Példamutató magatartásunkkal, oktatás színvonalának emelésével vonzóvá kell
tennünk iskolánkat a diákok és szülők számára.
● A pozitív emberi értékrend megismertetése, elfogadtatása az ennek megfelelő életvitel,
gondolkodás fejlesztése
● Az egymás iránti tisztelet és szeretet gondolkodásunkba és életvitelünkbe való
beépítése, a helyes viselkedési normák kialakítása.
● Családias légkör teremtése, esztétikus környezet kialakítása, ahol a gyerekek jól érzik
magukat.
● A tanulói munkafegyelem, a tanulói kötelességtudat fejlesztése.
● Az intézmény külső és belső kommunikációjának fejlesztése
● Az iskola tisztaságának, rendjének megőrzésére fordított fokozott figyelem
● Testi-lelki egészség megőrzésére és a környezet védelmére, az értékek megóvására és
takarékosságra nevelés.
● Az iskolához, mint közösséghez tartozás érzetének erősítése diákban és dolgozóban
egyaránt
● A tudás értékének becsülésére nevelés
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A 2018/ 2019 TANÉV KIEMELT OKTATÁSI FELADATAI
● Minden évfolyamon hatékony, egyénhez igazodó oktatási módszerek alkalmazása,
módszertani kultúra folyamatos fejlesztése
● Tanulási önállóság fokozatos kialakítása, a hatékony tanulási módszerek alkalmazása.
● A mérések eredményeinek, tapasztalatainak elemzése, az ebből fakadó feladatok
beépítése az oktató munkába
● A szaktárgyi tehetséggondozás, versenyeztetés, tanulmányi és sportversenyekre való
felkészítés.
● A kulcskompetenciák, így elsősorban a szövegértés, szövegalkotás, logika fejlesztése
● Az iskolában szervezett vizsgák sikeres lebonyolítása
● A

pályázati

lehetőségek

kihasználása,

a

korábbi

pályázatok

fenntartási

kötelezettségének teljesítése
● A törvényi változásokból adódó oktatási feladatok fokozott követése
● Az

érettségi

követelmények

változásának

figyelemmel

kísérése,

beépítése

tantervünkbe és tanmeneteinkbe
● A lemorzsolódással veszélyeztetettek számának további csökkentése
A 2018/ 2019 TANÉV KIEMELT SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELADATAI

● Hatékony munkamegosztás, feladat- és hatáskörök áttekintése, egyenletes, arányos
leterhelés biztosítása
● Fokozott figyelem az egyes intézményi adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek
történő megfelelése terén.
● Iskolarádió, honlap működtetése, aktualizálása
● Az iskolai események dokumentálása
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● Az adminisztrációs fegyelem kiemelt fejlesztése, az elektronikus napló naprakész
használata
● A diákönkormányzatok munkájának és a kapcsolattartásnak az erősítése
● Az Szülői Munkaközösséggel való kapcsolattartás erősítése
● Az iskola külső kapcsolatainak megerősítése, szélesítése
● Intézményi önértékelés, és a minősítő eljárás megszervezése, lebonyolítása
● Egyéni arculattervezés, az iskola logójának elkészítése és megjelenítése az iskolai élet
különböző színterein

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Cél: az iskolában folyó munka minőségének megismerése és javítása. A jogszabályok és belső
szabályzatok előírásainak való megfelelés

AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZEREI:
● Tanári írásos és elektronikus dokumentumok (osztálynapló, szakköri napló, tanmenet,
nyilvántartások stb.) ellenőrzése.
● Tanulói írásos munkák áttekintése.
● Óralátogatások
● Óraelemzések
● Munkaközösség vezetőkkel való megbeszélések.
● Külső szakértők, szaktanácsadók ellenőrzése
● Beszámolók

18
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TERÜLETEI:

● Osztályfőnökök, szaktanárok iskolai adminisztrációs feladatainak ellenőrzése.
(Felelős: osztályfőnökök, munkaközösség vezetők, intézményvezető helyettesek)
● Személyi adatnyilvántartások (alkalmazotti, tanulói) kezelésének ellenőrzése
(Felelős: iskolatitkárok, intézményvezető helyettesek)
● Szaktanárok, tanítók, napközis nevelők tanmeneti dokumentációjának ellenőrzése.
(Felelős: munkaközösség vezetők)
● Tanulmányi mérések feldolgozásának ellenőrzése. (Felelős: munkaközösség vezetők,
intézményvezető és a helyettesek)
● Az 1 évfolyamosok, az emelt óraszámban tanulók, a végzős osztályok ellenőrzése.
(Felelős: munkaközösség vezetők, intézményvezető)
● Tanórán kívüli tevékenység (szakkörök, délutáni iskolai elfoglaltságok, napközis
foglalkozások)

ellenőrzése.

(Felelős:

intézményvezető

és

a

helyettesek,

munkaközösség vezetők)
● A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében végzett
szaktanári és osztályfőnöki munka ellenőrzése (Felelős: intézményvezető és a
helyettesek)
● Az idegen nyelvek tanulásában az élő nyelvi kommunikáció helye és szerepe a tanítási
órán. (Felelős: idegen nyelvi munkaközösség vezető)
● A tanulói és tanári ügyeletesi rend ellenőrzése. (Felelős: osztályfőnöki munkaközösség
vezetők, intézményvezető és helyettesek)
● A pedagógusok kulcskompetenciákat fejlesztő metodikai eljárásainak megfigyelése,
fejlesztése. (Felelős: munkaközösség vezetők)
● Szabályzatok ellenőrzése, szükséges módosítása, frissítése. (Felelős: intézményvezető
és helyettesek)
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IV. A 2018/2019 TANÉV RENDJE
SZORGALMI IDŐ
Első tanítási nap: 2018. szeptember 03. (hétfő)
Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. (péntek)
A középiskola végzős évfolyamán: 2019. május 2.
Tanítási napok száma:
Általános iskola: 181 nap
Gimnázium: 180 nap
A szorgalmi idő első félév zárása: 2019. január 25.
Értesítés az elért tanulmányi eredményről: 2019. február 01-ig

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 tanév végén az éves munka értékeléséről a fenntartó által
megadott szempontok alapján beszámoló készül. A nevelőtestületi értekezletről készített
jegyzőkönyveket, beszámolókat el kell küldeni a fenntartónak.
A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az országos mérések (OKM,
nyelvi mérés, NETFIT), továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos
legutolsó adatok, eredmények elemzését, értékelését. Az értekezlet jegyzőkönyvét szintén el
kell küldeni a fenntartónak.
TANÍTÁSI SZÜNETEK
● Őszi szünet:

2018. október 29-tól 2018. október 31-ig

Utolsó tanítási nap: 2018. október 26. (péntek)
Első tanítási nap: 2018. november 5. (hétfő).
● Téli szünet:

2018. december 27-től 2019. január 2-ig
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Utolsó tanítási nap: 2018. december 21. (péntek),
Első tanítási nap: 2019. január 3. (csütörtök)

● Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig
Utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda)
Első tanítási nap: 2019. április 24. (szerda)
A TÉMAHETEK MEGSZERVEZÉSE
● Pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között,
● Digitális témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között,
● Fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között.
Intézményünk lehetőség szerint részt vesz a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá
a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét
keretében megszervezi.
EGYHÁZI PROGRAMJAINK
Időpont

Esemény, érintettek

2018. augusztus 29.

Egyházmegyei tanévnyitó
Veni Sancte

2018. szeptember 3.

Tanévnyitó szentmise
Játszótér átadása és
megáldása

2018. október 15.

Teremtésvédelmi program:
Állatok világnapja

2018.november 05-10.

Szent Márton témahét

2018. november 09.

Szent Márton napi szentmise
21
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Adventi gyertyagyújtás

2018. december hónap

Lelki napok- alsó, felső és
gimnáziumi tagozat

2018. december 21.

Karácsonyi koncert

2019. február 11-15.

Családi témahét

2019. február 22.

Családi életre nevelés a
katolikus iskolában

2018/2019

Nevelési értekezlet
2019. március 25.

Teremtés napja
környezetszépítés

2019. április

Lelki napok - alsó, felső,
gimnáziumi tagozat

2019. április 26.

Teremtésvédelmi program:
A Föld napja

2019. június 12.

Egyházmegyei Te Deum

2019. június 13.

Tanévzáró szentmise

NEMZETÜNK SZABADSÁGTÖREKVÉSEIT TÜKRÖZŐ, NEMZETI MÚLTUNK
MÁRTÍRJAINAK EMLÉKÉT ŐRZŐ MEGEMLÉKEZÉSEK:

● Az aradi vértanúk napja (október 6.) - osztályonkénti megemlékezés
Felelős: osztályfőnökök
● Nemzeti ünnepeink (október 23. március 15.) - iskolai, tagozati megemlékezés
Felelős: humán és művészeti munkaközösség
22
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● A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) –
középiskolában osztályfőnöki órán
Felelős: osztályfőnökök
● A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) – középiskolában osztályfőnöki
órán
Felelős: osztályfőnökök
● A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) - iskolai, tagozati megemlékezés
Felelős: humán munkaközösség
A megemlékezések ideje, módja: az adott hét osztályfőnöki órája, tagozati DÖK rendezvény,
iskolai rendezvény.
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

A nevelőtestület meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás
munkarendje szerint működő gimnáziumban hét 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.

Időpontja

Alsó tagozat

Felső tagozat

Gimnáziumi tagozat

2018. október 15.

Állatok világnapja

-

-

2018. november 10.

Nevelőtestületi
értekezlet. Az
országos mérések
intézményi
eredményeinek
értékelése

Nevelőtestületi
értekezlet. Az
országos mérések
intézményi
eredményeinek
értékelése

Nevelőtestületi
értekezlet. Az
országos mérések
intézményi
eredményeinek
értékelése

2018. november 19.

DÖK nap

DÖK nap

DÖK nap
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Családi életre
nevelés a katolikus
iskolában

Családi életre
nevelés a katolikus
iskolában

Családi életre
nevelés a katolikus
iskolában

Nevelési értekezlet

Nevelési értekezlet

Nevelési értekezlet

2019. március 22.

Pályaorientációs
nap

Pályaorientációs
nap

Pályaorientációs
nap

2019. május 6-7.

1 nap érettségi

2 nap érettségi

2 nap érettségi

2019. február 22.

Közösségi szolgálati
nap

2019. június 14.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
2018. szeptember
2018. december- 2019. január
2019. április- május
NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK

Időpont

Tagozat
Hatosztályos gimnázium

2018. december 04.

Négyosztályos gimnázium

2018. december 05.

“Iskolanyitogató” leendő első osztályosoknak

2018. április 13.

ISKOLAI SZINTŰ RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, EMLÉKNAPOK

● 2018. szeptember 3. – Tanévnyitó szentmise, játszótér átadása és megáldása
● 2018. október 15. – Állatok világnapja
● 2018. október 15-19. – Angol-német kiállítás
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● 2018. október 23. – Nemzeti ünnep
● 2018. október 24. – Helyesírási verseny
● 2018. október 24-26. – Töklámpás készítő verseny
● 2018. november 9. - Szent Márton napi szentmise
● 2018. november 5-10. – Szent Márton témahét
● 2018. november 17. - Márton napi bál
● 2018. november 19. – DÖK nap
● 2018. november 23. – Gólyabál
● 2018. december 1. - Szalagavató
● 2018. december 21. - Karácsonyi koncert
● 2019. január 22. – A magyar kultúra napja
● 2019. február 11-15. – Családi témahét
● 2019. február 15. - Farsang
● 2019. március 15. – Nemzeti ünnep
● 2019. március 22. – Pályaorientációs nap
● 2019. március 25. - A teremtésvédelmi nap
● 2019. április 11. – Költészet napja
● 2019. április 13. - Iskolanyitogató
● 2019. április 26. – Föld napja
● 2019. május 04. – Ballagás (gimnázium)
● 2019. június 4. – A nemzeti összetartozás napja
● 2019. június 13. - Tanévzáró szentmise
● 2019. június 14. – Ballagás (ált. iskola)
25

2018/2019

Munkaterv

Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

2018/2019

ORSZÁGOS ÉS HELYI MÉRÉSEK
● Idegen nyelvi mérés: 2019. május 22.
Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt, vagy németet első idegen nyelvként
tanulók körében történik az írásbeli nyelvi mérés. A mérőeszközök központilag készülnek, a
mérést az iskola pedagógusai végzik el az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök
alkalmazásával. A méréshez szükséges adatokat a nevelési-oktatási intézmények 2018.
november 23-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2019. június
12-ig küldik meg az Oktatási Hivatal részére. A mérések eredményét az iskola központi
javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és
évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2019. június 12-ig.
● Országos kompetenciamérés a 6. 8. és 10. évfolyamon: 2019. május 29.

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való
részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés
órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett
nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére 2018. november 23-ig küldik meg,
a Hivatal által meghatározott módon. A Hivatal 2020. február 28-ig országos, intézményi és
fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az
intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak,
továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza.
● A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése
A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatot az intézménynek - az 1-4. évfolyamon tanulók
kivételével - 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés
eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a
NETFIT® rendszerbe. Az egyes tanulócsoportok/osztályok mérésének ütemezését a
testnevelés munkaközösség készíti el.
● Alapkészségek mérése az 1. évfolyamon
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében
az általános iskolában 2018. október 12-ig felmérjük azon első évfolyamos tanulóik körét,
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akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az
alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az
osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.
Az intézmények 2018. október 26-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a
Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A meghatározott vizsgálatokat az iskolánknak a
kiválasztott tanulókkal 2018. november 30-ig kell elvégezni.
NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK IDŐPONTJA

sor

Téma

Időpont

1.

Tanévnyitó értekezlet

2018. augusztus 31.

2.

Nevelési értekezlet (Az országos mérések
intézményi eredményeinek értékelése)

2018. november 10.

3.

Félévzáró értekezlet

2019. február 5.

4.

Nevelési értekezlet (Családi életre nevelés a
katolikus iskolában)

2019. február 22.

5.

Tanévzáró értekezlet

2019. június 26.

ÉVES RENDES DIÁKKÖZGYŰLÉS

2019. március 19.

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK
2018. augusztus 27-31. – Javító- és különbözeti vizsgák
2019. január 21-24. – Félévi osztályozóvizsgák
2019. június 03-06. – Év végi osztályozóvizsgák
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AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK RENDJE
Az érettségi vizsgákat, valamint a modul- és szintvizsgákat a jogszabályokban
meghatározottak szerint folytatjuk.
A vizsgáztatók a diákokat tanító pedagógusok, megbízás alapján.
A 2019. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A

B

C

Emelt szintű írásbeli
érettségi vizsga

Középszintű írásbeli
érettségi vizsga

Időpont

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom,

2019. május 6. 8.00

matematika

matematika

2019. május 7. 8.00

történelem

történelem

2019. május 8. 8.00

angol nyelv

angol nyelv

2019. május 9. 8.00

német nyelv

német nyelv

2019. május 10. 8.00

informatika

-

2019. május 13. 8.00

biológia

biológia

2019. május 14. 8.00

-

informatika

2019. május 16. 8.00

kémia

kémia

2019. május 17. 8.00

földrajz

földrajz

2019. május 17. 14.00

fizika

fizika

2019. május 20. 8.00

A 2019. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák
A

B

C

Emelt szintű szóbeli érettségi Középszintű szóbeli érettségi
vizsga
vizsga

Időpont

szóbeli vizsgák

-

2019. június 5-13.

-

szóbeli vizsgák

2019. június 17-28.
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PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓK, NYÍLT NAPOK
● Pályaválasztási tájékoztató 8. osztályos tanulók szüleinek 2018. november 15.
NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK
● a négyosztályos képzéshez: 2018. december 5.
● a hatosztályos képzéshez: 2018. december 4.
● Óvodai szülői tájékoztatók: 2019. március hónapban
● Iskolanyitogató: 2019. április 13.

BEIRATKOZÁS
● 1. évfolyamra: 2019. április hónapban
● Középiskolába: 2019. június 20-22.

VERSENYEK

Az iskolában igény szerint felkészítünk valamennyi országos (a tanév rendje rendelet 3
mellékletben foglalt) és egyéb, térségi, kistérségi és helyi versenyre, amely az iskola jó hírét
és kapcsolatainak fenntartását szolgálja, a fenntartó, SZM és a DÖK egyetértésével a
rendeletnek megfelelő véleményezéssel és jóváhagyással.
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEK
● Német nyelv I. kategória
● Német nyelv II. kategória
● Rajz és vizuális kultúra
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● Történelem
● Angol nyelv I. kategória
● Angol nyelv II. kategória
● Biológia I. kategória
● Biológia II. kategória
● Filozófia
● Földrajz
● Informatika I. kategória
● Informatika II. kategória
● Kémia I. kategória
● Kémia II. kategória
● Magyar irodalom
● Magyar nyelv
● Mozgóképkultúra és médiaismeret
● Művészettörténet
EGYÉB VERSENYEK:

● Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
● „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára
● „Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
● „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
● Hevesi György kémia verseny
● Teleki Pál földrajz versenyen
● Herman Ottó biológia verseny
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● A Sajóbábonyi Ipari Park által szervezett környezetvédelmi vetélkedő
● Angol nyelvű szavalóverseny
● ETRC angol könyvtárhasználati verseny
● Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. országos angol nyelvi versenye
● Házi angol és német verseny
● TITOK levelező verseny (angol és német)
● A Goethe Institut versenyei németből
● Az év olvasója - házi verseny (alsó tagozat)
● Az év matekosa – házi verseny (alsó tagozat)
● Az év helyesírója verseny – házi verseny (alsó tagozat)
● Versmondó verseny az alsós évfolyamokon és a térségben rendezve
● Mesemondóverseny az alsós évfolyamokon és a térségben rendezve
● Természetvédelmi vetélkedő - Hermann Ottó TITOK levelezős verseny
● Iskolanapok meghirdetett versenyei a térségben
● Ongai Helyesíró verseny
● Aktuálisan meghirdetett rajzpályázatok, irodalmi pályázatok
● Majoros Imréné Palkovics Matild vers- és prózamondó verseny
● Szabóné Prokop Etelka matematika emlékverseny
● Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, Kassa
● Hegyalja matematika verseny
● Házi történelmi vetélkedő
● Szovátai és Kassai (partneriskolai) versenyek
● Szepsi –hagyományőrző kupa
● Kobaktörő matematika verseny
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● Környezetvédelmi vetélkedő
● Hullahopp karika verseny
● Manók versenye
● Mézeskalács készítő verseny és kiállítás (német)
● Adventi vetélkedő német és angol nyelven
ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYEK:
● Böngész levelező verseny
● Tappancs Gyermekújság meghirdetett versenyei
● Mozaik Tankönyvkiadó által szervezett versenyek
● Pindur-Pandúr Közlekedési Verseny
● Komplex Országos Tanulmányi Verseny (csapat)
● Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
● Bolyai Matematika Csapatverseny
● Bolyai Természettudományos Csapatverseny
● Kenguru matematika verseny
● Zrínyi Ilona matematika verseny
● Orchidea Pangea matek verseny
● Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
● Iplom József helyesírási verseny
● Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar „Határok és hidak”- kultúrtörténeti
versenye
● Politikatörténeti Alapítvány levelező történelmi versenye
● Magyar verseny általános iskolásoknak, Rimaszombat
● Határtalanul program pályázati versenyei
● Internetes természetvédelmi verseny, melyet az E-misszió Természet és
Környezetvédelmi Egyesület hirdetett meg.
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● Les Nándor Földrajz verseny
● Kalmár László Matematika Verseny
● Országos Angol Verseny
● Fox Angol Nyelvi Verseny
● Grimm szótárhasználati verseny
● On-lion nyelvhasználati verseny
● Dürer verseny
● Varga Tamás Matematika Verseny
● Langwest nyelvi verseny
● Abacus levelezős verseny
SPORTVERSENYEK:
● Házi sportbajnokságok
● 12 órás sport
● Házi úszóverseny
● Mezei futóverseny
● Labdarúgás (meghívásos)
● Diákolimpiai versenyek
● Duatlon versenyek
● Sakkversenyek
● Váci kupa
● Márai Kupa Kassa
● Aba Kupa
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INTÉZMÉNYÜNK HAGYOMÁNYOS ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEI:

● Adventi várakozás - témahét - lelki gyakorlat
● Szent Márton ládája - jótékonysági akció
● Szent Márton napok és témahét
● Szent Márton bál
● Családi témahét
● DÖK Barátai klub DBK
● Vízkereszt, hagyományőrző programok
● Tavaszi játszóház - Húsvétvárás
● Húsvéti hagyományőrző programok
● Húsvét ünnepe - témahét - lelki gyakorlat
● Húsvéti tojásvadászat
● Adventi közös gyertyagyújtás
● Évfolyammisék
● Szárazföldi Manók versenye
● Hullahopp karika verseny
● Szepsi hagyományőrző kupa
● Állatok világnapja
● Országok – ízek
● Rajzverseny
● Kémiai kísérleti nap
● Szabóné Prokop Etelka matematika emlékverseny,
● Kobaktörő matematika verseny
● Majoros Imréné Palkovics Matild emlékverseny
34

Munkaterv

Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

2018/2019

● Diákönkormányzati nap
● Szalagavató
● Gólyabál
● Mikulás
● Magyar kultúra napja
● Farsang
● Alsós vers és mesemondó verseny
● Költészet napja
● Föld napja
● Nemzeti ünnepek megemlékezései
● Nyílt napok
● Nemzetközi cserekapcsolatok (dán, német, lengyel, kassai, szovátai, rimaszombati,
olasz)
● Sítábor
● Töklámpás készítő verseny
● Öveges kísérleti nap
● Nemzeti Összetartozás Napja
● Karácsonyi koncert
● Aisex kapcsolatok
● Házi angol verseny
● Házi német verseny
● Szónok verseny- „Szólalj meg!”
● DÖK-tábor
● Egészség nap
● Szikszói Napok rendezvényeibe való bekapcsolódás
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● Szüreti hagyományok felelevenítése
● Történelmi játszóház
● A munkaközösségi és DÖK tervekben szereplő egyéb rendezvények
● Önkéntes közösségi munka
V. KÖZÉP ISKOLAI BEISKOLÁZÁS 2018/2019. TANÉVBEN
A tanév rendjére vonatkozó rendelet melléklete alapján

Határidők

Feladatok

2018. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában
nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2018. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények
felvételi információs rendszerében
- a Hivatal által közzétett közleményben
foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi
területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2018. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak
nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a
felvételi tájékoztatójukat.

2018. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik
évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás
rendjéről.

2018. november 16.

2018. december 7.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik
évfolyamosok számára központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézmények
jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli
felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézménybe.
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2019. január 19.

2019. január 19. 10.00

2019. január 24. 14.00

2018/2019

Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6
és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik
évfolyamra jelentkezők számára az érintett
intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
kilencedik évfolyamra jelentkezők számára
azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni.

2019. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
intézmények a Hivatal által meghatározott
módon értesítik az írásbeli eredményéről a
tanulókat.

2019. február 18.

Az általános iskola továbbítja a tanulói
jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a
tanulói adatlapok első példányát pedig a
Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő
jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
megküldheti a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a
Hivatalnak.)

2019. február 18.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által
fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

2019. február 21.
- március 14.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi
eljárás keretében.

2019. március 18.

A középfokú iskola eddig az időpontig
nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét.

2019. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége
az általános iskolában.

2019. március 25.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva
őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói
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adatlap második példányát. A módosító tanulói
adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
2019. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a
középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek
listáját ABC sorrendben.

2019. március 28.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési
Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító
középfokú intézményt vagy intézményeket, és
erről tájékoztatja az általános iskolákat.

2019. április 9.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján
kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2019. április 12.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes
felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott
módon - megküldi a Hivatalnak.

2019. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az
igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú
iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2019. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik
a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést
a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2019. május 6-17.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az
általános felvételi eljárás keretében a felvehető
létszám 90%-nál kevesebb tanulót vettek fel.

2019. május 6.
- augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli
felvételi eljárást írhat ki.

2019. május 17.

A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli
felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója
dönt a felvételi kérelmekről.

2019. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott
jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2019. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a
tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a
Klebelsberg Központ részére, amennyiben
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kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a
Köznevelési Hídprogramba.
A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a
megye területén működő Köznevelési
Hídprogramban részt vevő köznevelési
intézményt, amely a tanulót felveszi
tankötelezettségének teljesítése érdekében.

2019. június 20-22.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a
Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az
iskola igazgatója által meghatározott időben.

A munkatervben rögzített események, programok előre nem látható okokból történő esetleges
időpont- módosulásáról az intézményvezető helyben szokásos módon ad tájékoztatást.

Szikszó, 2018. augusztus 31.

Nyitrainé Jurácsik Antónia
intézményvezető
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