Tartalom
I. A tanév általános feladatai - Gimnázium ........................................................................... 3
1. Oktatási és nevelési feladatok....................................................................................... 3
2. Módszertani feladatok .................................................................................................. 4
3. Szakmai munkaközösségek általános feladatai .......................................................... 5
4. A nemzetközi kapcsolatok ápolása .............................................................................. 5
5. Pályairányítási feladatok .............................................................................................. 5
6. Ifjúságvédelmi feladatok............................................................................................... 6
7. Könyvtári feladatok ...................................................................................................... 7
8. Intézményi önértékelés ................................................................................................. 8
II. A tanév munkarendje ....................................................................................................... 10
III. Ellenőrzési terv ................................................................................................................ 16
IV. Pedagógusok feladatmegosztása ..................................................................................... 16
V. Munkaközösségek munkaterve ........................................................................................ 18
1. Humán munkaközösség (Szvitek Miklós) ................................................................. 18
2. Természettudományi munkaközösség (Harangi Brigitta) ....................................... 20
3. Idegen nyelvi munkaközösség (Korsós Ágnes) ......................................................... 18
4. Művészeti munkaközösség (Menyhárt Csilla) .......................................................... 23
VI. A tanév általános feladatai – Alapfokú művészetoktatás ............................................. 25
1. Kiemelt feladatok: ....................................................................................................... 25
2. Felkészülés az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre: ...................................... 25
3. Esélyegyenlőség fenntartása, partnerközpontúság .................................................. 25
4. A tanév munkarendje: ................................................................................................ 25
5. Értekezletek: ................................................................................................................ 25
6. A vizsgák szervezése: .................................................................................................. 26
7. Hangversenyek: ........................................................................................................... 26
8. Tehetséggondozás: ....................................................................................................... 27
9. Beiskolázási tájékoztatók: .......................................................................................... 27
10.

Ellenőrzési terv: ....................................................................................................... 28

11.

Feladatmegosztás – felelősségek: ............................................................................ 28

2

I. A tanév általános feladatai - Gimnázium
Az idei tanév feladatait a Nemzeti Köznevelési Törvény, a Nemzeti Alaptanterv és az ennek
alapján elkészült kerettantervek, a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019 (VII.3.) EMMI
rendelet, az iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ-e és Házirendje alapján végezzük.

Oktatási és nevelési feladatok

1.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény fontos szerepet szán az iskolai közösségi
szolgálatnak. Ehhez kapcsolódva igyekszünk az idei tanévben is diákjainkat minél többféle
módon bevonni ebbe a tevékenységbe.
Ezen nevelési cél mellett nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon:




Kiemelt pályaválasztási tevékenység a jó beiskolázás érdekében.
Aktív részvétel Várpalota és térségének kulturális, sport és művészeti életében. Szoros
kapcsolat ápolása a város oktatási, kulturális, sport és civil szervezeteivel.
Az iskola természettudományos és humán képzésének megerősítése érdekében továbbra
is ápoljuk a kapcsolatot a Pannon Egyetemmel és a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkkal,
akikkel közös rendezvényeket, programokat kell szerveznünk.

A tanév kiemelt oktatási feladatai:













Tehetséggondozás, felkészítés a továbbtanulásra, tanulmányi, kulturális, sport és
művészeti versenyekre, pályázatokra
Felkészítés az érettségi vizsgára
Eredményes részvétel az országos kompetenciamérésen és a tanulók fizikai állapot
felmérésén
A rajz tagozat megerősítésére ősszel rajzverseny hirdetése általános iskolás tanulók
számára.
A hagyományos iskolai ünnepélyek, megemlékezések és rendezvények magas
színvonalú megszervezése
A projektoktatás megszervezése és értékelése
Hatékony beiskolázás a pályaválasztási napok programjának megszervezésével
valamint versenyek szervezése általános iskolai tanulók számára
Nemzetközi kapcsolatok ápolása, bekapcsolódás EU-s pályázatokba
Hátránykompenzáció, a tanulási nehézséggel küzdő tanulók segítése, a lemorzsolódás
csökkentése
A nevelés megerősítése
Csatlakozás az Együtt szaval a nemzet programhoz
Bekapcsolódás az országos Témahét programba
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Hátránykompenzáció
Egyéni korrepetálások, érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások szervezése (emelt óraszámú
csoportok). További csoportok indítása a második félévben az óraszám és a tanulók igényeinek
megfelelően.
Tehetséggondozás
Tanulmányi versenyek
A tantárgyi versenyeket a felkészítő és szervező felelős tanárok megjelölésével a szakmai
munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.
A tehetséggondozás elsősorban a tanórákon, az emelt óraszámú tantárgyi csoportokban, az
emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő csoportokban, szakkörökön és OKTV versenyekre
való felkészítéseken történik.
A különböző versenyek nevezési díjának befizetésével a Várpalota Gimnáziumáért Alapítvány
is segíti a tanulókat. A munkaközösségek munkaterveikben meghatározzák azokat a
versenyeket, amelyekre az iskola felkészíti a tanulókat. A tankerület által nem támogatott
versenyekre az alapítvány a következő támogatást adja:
-

a nevezési díjat a tanuló (szülő) fizeti be, de az 1-3. helyezettét visszatérítjük a legalább
megyei szintű verseny esetén,
az utazási költséget 50-50 % arányában állja a tanuló (szülő) és az iskola.

Tervezett tanórán kívüli tevékenységek
Szakkörök: sportkör, rajzszakkör, énekkar, irodalmi színpad, orosz nyelv, kézműves szakkör,
könyvtárhasználati szakkör, történelem szakkör, magyar érettségi felkészítő szakkör,
programozás szakkör, Erasmus + szakkörei
Az organikus okra vissza nem vezethető tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése
Emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő csoportok
11. évfolyam: történelem, biológia, matematika
12. évfolyam: informatika, biológia, matematika

Módszertani feladatok

2.

Alkalmazzuk az oktatásban az elmúlt tanévekben megismert új tanulásszervezési eljárásokat,
és a beszerzett informatika eszközöket:






projektoktatás
témahét
múzeumpedagógia
tanítási óra szervezése interaktív tábla/panel segítségével
kooperatív technikák
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3.












4.

az IKT eszközeinek minél szélesebb körű alkalmazása
használjuk a nyelvi labort az idegen nyelv tanítása során

Szakmai munkaközösségek általános feladatai
A hagyományos iskolai ünnepélyek, megemlékezések és rendezvények magas
színvonalú megszervezése
A projektoktatás megszervezése és értékelése
Tehetséggondozás
Hátránykompenzáció
Felkészítés a vizsgákra, mérésekre
A beiskolázás segítése a pályaválasztási napok programjának megszervezésével,
valamint versenyek szervezése általános iskolai tanulók számára is
A zsibongók falán igényes és hasznos tablók elhelyezése, kiállítások szervezése
Nemzetközi kapcsolatok ápolása
A munkaközösség-vezetők félévente minél több tanítási órát látogassanak
A kompetenciamérésben részt vett tanulók teljesítményének vizsgálata.

A nemzetközi kapcsolatok ápolása

Ebben a tanévben is kiemelt feladatnak tekintjük, hogy felélesszük és kibővítsük nemzetközi
kapcsolatainkat, éljünk EU-s pályázatok lehetőségével. Tervezzük angol és német nyelven
iskolák közötti kapcsolat kialakítását az internet adta lehetőségekkel élve, elsősorban Várpalota
testvérvárosai, Veszprém Megye külföldi partnermegyéivel. Szeretnénk több (angol és német)
tanulócsoportot bevonni a nemzetközi kapcsolatok ápolásába, aminek egyik fő célja a tanulók
nyelvtanulásának motiválása, egyéni tanulásuk felelősségének tudatosítása. A projektek
közvetlenül kapcsolódhatnak az adott tanév tanmenetéhez és a munkaközösség által
megfogalmazott főbb nevelési célokhoz. Erasmus + pályázat és a Határtalanul 2019 tanulmányi
kirándulás megvalósítása.

5.

Pályairányítási feladatok

Tanulóink továbbtanulása, sikeres pályaválasztása érdekében a korábbi évek bevált
gyakorlatának megfelelően az alábbiak szerint járunk el:
 a 9. évfolyamon osztályfőnöki óra keretében tájékoztatjuk a tanulókat a továbbtanulás,
pályaválasztás rendszeréről, annak intézményeiről
 a 10. évfolyamon, osztályfőnöki órákon és szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket
a kétszintű érettségi vizsga lehetőségeiről, a felvételi vizsga és az érettségi vizsga
kapcsolatáról, a pontrendszerről.
 a 11-12. évfolyamon egyéni adottságok figyelembevételével céltudatos egyéni
osztályfőnöki pályairányítás történik esetenként a szülők bevonásával.
 pályaorientációs napi programokon ismerkedhetnek mindegyik évfolyam tanulói a
továbbtanulási lehetőségekkel és a munkaerőpiac lehetőségeivel
 végzett tanulóink pályakövetése.
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Beiskolázási feladatok:
Fontos, hogy beiskolázásunk eredményes legyen, ennek érdekében:
 pályaválasztási tájékoztatókat tartunk,
 részt veszünk a munkaügyi központ és a város által szervezett pályaválasztási
rendezvényeken, tájékoztatókon,
 a város hetedik osztályos tanulóinak bevonásával közös vetélkedőket, pályázatokat
szervezünk
 részt veszünk a kistérség általános iskoláinak pályaválasztási rendezvényein,
 a média segítségével és honlapunkon való tájékoztatással hírt adunk az iskolánkban
folyó munkáról,
 eljuttatjuk szórólapunkat és az iskoláról készített kisfilmet a környék általános
iskoláiba.

Ifjúságvédelmi feladatok

6.

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat Bakonyi Borbála intézményvezető-helyettes
koordinálja, segíti:





A tanulókat tájékoztatja az ifjúságvédelmi tevékenységéről, lehetőségekről, az iskolán
kívül igénybe vehető ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről, az iskolán kívüli segítő
szervezetekről.
A szülőket értesíti az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, az iskolai és
iskolán kívüli segítő, szakellátó szervezetekről.
A pedagógus kollégákat tájékoztatja a gyermekvédelmi segítő és szakellátó
intézményekről.

Az iskola ifjúságvédelmi tevékenysége három fő területre terjed ki. A tanuló fejlődését
veszélyeztető okok:




megelőzésére,
feltárására
és megszüntetésére.

Prevenciós lehetőségek:






személyiségfejlesztés, reális önértékelés, önbizalom kialakítása
közösségfejlesztés
egészséges életmódra nevelés
drog-prevenció
egészségügyi ellátás, egészségügyi szűrés.
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Problémák, okok feltárása:
Az ifjúságvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a
megfelelő szervezet segítségével hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a súlyosabbá
válásukat.
Az okok megszüntetése:
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében az iskola együttműködik a
területileg illetékes szervezetekkel, mint a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Központ, a
Polgármesteri Hivatalok, az iskolaorvos, a védőnő, a Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztálya, a
Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetek és
alapítványok.
Kapcsolat, koordinálás egyéb partnerekkel:
 Célunk, hogy ahol lehetséges, felhasználjuk az internet adta széleskörű lehetőségeket,
így az iskola honlapjára is felkerülnek a fontos információk.
 A tanév során Szántóné Galambos Andrea iskolapszichológus segíti az intézmény
munkáját. Koordináljuk a pszichológussal való konzultációkra szakértői vélemény
alapján javasolt és a saját elhatározásuk alapján jelentkező tanulókat.
 Folyamatos együttműködésben vagyunk Juhosné Vavró Zsuzsanna gyógytestnevelést
tanító kolléganővel, Doroszi Nikolett gyógypedagógussal, Aknai Dóra Orsolya fejlesztő
pedagógussal és Egri Tibor pedagógussal, akik az SNI tanulók fejlesztő foglalkozásait
végzik.
 Továbbítjuk az osztályfőnökök jelzéseit az igazolatlan mulasztásról a gyermekjóléti
szolgálat, szükség esetén a járási gyámhivatal felé.
 Koordináljuk a rendhagyó osztályfőnöki órákat külső előadók bevonásával, amelyek
ifjúságvédelmi témaköröket is magukban foglalnak.
 Herter Mariann szociális munkás heti fogadóórában áll az iskola rendelkezésére.
Osztályfőnöki egyeztetés után csoportos foglalkozásokat is tart.

7.

Könyvtári feladatok
„Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat
biztosít, amelyek az iskolai közösség minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus
gondolkodókká, valamint minden típusú és formájú információhordozó hatékony
alkalmazóivá váljanak." (A nyilatkozatot az UNESCO Közgyűlése 1999 novemberében
fogadta el)
A fentiek alapján könyvtárunk
• Segít a feladatok sikeres elvégzésében
• Biztosítja az alapvető információkat és elképzeléseket,
• Fejleszti a tanulási készségeket
• Fejleszti a képzelőerőt
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Az iskolai könyvtár missziója
• Tanulás segítése
• Szolgáltatások, könyvek, egyéb források biztosítása
• Kritikus gondolkodás
• Információk és információhordozók hatékony alkalmazása
• Hozzáférés szélesebb könyvtári és információs hálózatokhoz
A könyvtárhasználati oktatómunka tervezése:
 Heti egy órában könyvtárhasználati szakkör a humán tagozatos tanulók számára
 A könyvtárhasználatra épülő szakórák szervezése
 Kapcsolódás iskolai projektekhez, tevékenységekhez
 Bekapcsolódás a Könyvtári Témahét programhoz

időpont

feladat

szeptember

Ingyenes tankönyvek kiosztása

szeptember

Könyvtár bemutatása

október 7

Megemlékezés az Aradi Vértanukról

október 22

Pedagógus Minősítés

Menyhárt Csilla

október

Látogatás a Városi könyvtárba

Humán tagozat

november

Szeflizz egy könyvvel online vetélkedő

december

Adventi teadélután

január

Ajánló bibliográfia készítése a végzősök számára

február

Könyvcsere program indítás az aulában

március

Kapcsolódás a Könyvtári Témahéthez

április

Költészet napi írókör meghívott előadóval

május

Az érettségi vizsgákhoz szükséges dokumentumok előkészítése,
biztosítása

június

A könyvtárból kölcsönzött könyvek és ingyenes tankönyvek
visszaszedése
Állományrendezés
A könyvtárból kölcsönzött könyvek és ingyenes tankönyvek
visszaszedése
Állományrendezés

8.

érintett
9. ny és b osztályok

Könyvklubbos diákok

Intézményi önértékelés

Ebben a tanévben is folytatjuk az intézményi önértékelés aktuális feladatait. Az intézményi
önértékelési csoport tagjai: Bakonyi Borbála (a csoport vezetője), Korsós Ágnes, Menyhárt
Csilla és Radnai István.
Az önértékelési csoport feladatai során közreműködik:
 intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;
 adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;
8

 éves terv elkészítésében;
 aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;
 értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;
 OH informatikai támogató felületének kezelésében.

Az önértékelés folyamata:
1. Tantestület tájékoztatása
2. Szabályzat elfogadása, pontosítása
3.Intézményi

elvárás-rendszer

felülvizsgálata

–

célok,

meghatározása

feladatok,

(Intézményi

mérhető

dokumentumok

teljesítmények

és

megfogalmazása)
4. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés
5. Szintenként az önértékelés elvégzése
6. Az összegző értékelések elkészítése
7. Éves önértékelési terv készítése
A tanévben érintett pedagógusok:
első félév: Kiss Orsolya, dr. Dobos Tamás
második félév: Molnár Adrienn, Bakonyi Borbála

Minősítésen érintett pedagógusok:
A látogatás dátuma

Célfokozat

Látogatott pedagógusok

2019.10.17.

Mesterpedagógus

Radnai István

2019.10.22.

Pedagógus II.

Menyhárt Csilla

2019.10.24.

Pedagógus II.

Molnár Adrienn

2019.11.15.

Pedagógus II.

Zöld Adrienn

2019.11.28.

Mesterpedagógus

Bakonyi Borbála

2020.

Pedagógus II.

Kiss Orsolya

2020.

Pedagógus II.

Jencski Tamás
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elvárások

II. A tanév munkarendje
1. A tanév előkészítési feladatai
Tantestületi alakuló értekezlet: 2019. augusztus 21. 9.00 óra
Belső képzés (Redmenta, Kahoot, interaktív panel): 2019. augusztus 22.
Szertárrendezés: 2019. augusztus 23.
Munkaközösségi értekezletek: 2019. augusztus 26.
Javítóvizsgák: 2019. augusztus 27.
Javítóvizsgák adminisztrálása, eredményhirdetése: 2019. augusztus 28.
Tantestületi nap – kapcsolatépítő tréning: 2019. augusztus 28.
Tanteremrendezés: 2019. augusztus 29.
Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 30. 8.00 óra
Tanévnyitó ünnepély: 2019. szeptember 2. 8. 00 óra.
Tankönyvosztás: 2019. szeptember 2.

2. A tanítás rendje
A szorgalmi idő első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási napja 2020.
június 15. (hétfő)
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2020. április 30. (csütörtök).
A ballagás napja: 2020. április 30. (csütörtök) 10.00 óra
A tanítási napok száma: 179 nap.
A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart.
A tanulók és szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről: 2020. január 31.
A szalagavató napja: 2019. november 22. 18.00 óra

3. Tanítási szünetek
Az őszi szünet 2019. október 28-tól 2019. október 31-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2019. november 4. (hétfő).
A téli szünet 2019. december 23-től 2020. január 3-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020.
január 6. (hétfő).
A tavaszi szünet 2020. április 9-tól 2020. április 14-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020.
április 15. (szerda).
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4. Tanítás nélküli munkanapok
Diáknap: Thuri-nap (2020. április 23. - csütörtök)
Nevelőtestületi kirándulás: 1 nap (2019. ősz – Menyhárt Csilla)
Osztálykirándulás: 2020. június 12. – péntek (végzősök: ősszel)
Pályaválasztási nap: 2019. december 14. - szombat
3 nap írásbeli érettségi vizsgákra (kötelező érettségi tárgyak, 2020. május 4.5.6.)
Összesen: 7 nap

5. Munkanap áthelyezések
2019. december 24., kedd → 2019. december 7., szombat
2019. december 27., péntek → 2019. december 14., szombat
2020. augusztus 21., péntek → 2020. augusztus 29., szombat

6. Thuri-napok
2020. április 20. (hétfő): délelőtt: MATHURI vetélkedő
2020. április 21. (kedd): végzősök rajzkiállítása
2020. április 23. (csütörtök): Diáknap felelős: Egri Tibor, DÖK
2020. április 24. (péntek) Megemlékezés
16.30 Thuri Gála (Thury - vár)

7. Nevelőtestületi értekezletek
Félévi értekezlet: 2020. február 4. (kedd du.)
Tanévzáró értekezlet: 2020. június 30. (kedd)?

8. A projekt-oktatás és a témahét ütemezése
Résztvevő évfolyamok: 9-12. évfolyam (egyéni projekt)
Témahirdetés: 2019. november 14. (csütörtök).
Jelentkezés: 2019. november 21. (csütörtök)
Konzultációs hetek: 1. hét: 2019. december 2-7.
2. hét: 2020. január 6-10.
A projektek leadási határideje: 2020. február 7. (péntek)
A projektek értékelése, a tanulók tájékoztatása: 2020. február 28.
A projekt védése: 2020. március 13-ig.
Az osztályzatok beírása a naplókba: 2020. március 20.
A legsikerültebb projektekből bemutató: 2020. március 26.
Témahét:
2020. április 20–24.: Fenntarthatósági Témahét (9/NY és 9.B)
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9. Mérések
Bemeneti mérések
2019. szeptember 11-ig a 9. évfolyam osztályaiban (9/Ny, 9.B és 9.A) matematika, magyar
nyelv, történelem, angol nyelv tantárgyakból. A bemeneti mérések eredményei alapján az
intézkedési tervet 2019. szeptember 20-ig kell elkészíteni. A mérések egységességéért a
munkaközösség vezetők a felelősek.
Országos kompetenciamérés
Az Oktatási Hivatal 2020. május 27-én (szerda) szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi
és a matematikai alapkészségek fejlődését a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.
A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel
teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez
szükséges adatokat 2019. november 22-ig kell megküldeni a Hivatal részére.
Felelős: Harangi Brigitta és a 9.A, 10.B osztályok osztályfőnöke
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése
A Köznevelésrõl szóló törvény 80. § (9) bekezdése alapján a tanévben országos mérés, értékelés
keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A
mérés eredményét 2020. május 29-ig kell feltölteni a NETFIT rendszerbe.
Felelős: Torba Ágnes, Egri Tibor
A vizsgálatot 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezni

10. Az iskolai vizsgák rendje
Érettségi vizsgák
Intézményünk 2020. május-júniusi időszakában szervez középszintű érettségi vizsgát

A 2020. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Emelt szintű írásbeli
Középszintű érettségi
Időpont
érettségi vizsga
írásbeli vizsga
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom
2020. május 4., 8.00
matematika
matematika
2020. május 5., 8.00
történelem
történelem
2020. május 6., 8.00
angol nyelv
angol nyelv
2020. május 7., 8.00
német nyelv
német nyelv
2020. május 8., 8.00
kémia
kémia
2020. május 12., 8.00
földrajz
földrajz
2020. május 12., 14.00
biológia
biológia
2020. május 13., 8.00
informatika
2020. május 15., 8.00
ének-zene
ének-zene
2020. május 15., 14.00
informatika
2020 május 18., 8.00
fizika
fizika
2020. május 19., 8.00
vizuális kultúra
vizuális kultúra
2020. május 19., 14.00
Biológia projekt és vizuális kultúra portfólió leadási határideje: 2020. április 29.
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Szóbeli és gyakorlati érettségi vizsgák időpontja
Emelt szint: 2020.06.03-19.
Középszint: 2020.06.16-tól
Osztályozó és különbözeti vizsgák
2019. november 11-15. jelentkezés a vizsgára: 2019. október 10-ig
2020. január 13-17. jelentkezés a vizsgára: 2018. december 12-ig
2020. április 20-24. jelentkezés a vizsgára: 2019. március 13-ig
2020. június 2-5. jelentkezés a vizsgára: 2019. április 27-ig
Mivel a vizsga előtt 30 nappal ki kell értesíteni a tanulót, az osztályfőnököknek december
közepéig, illetve március közepéig kell jelezni a 30%-ot meghaladó, vagy a 250 órát meghaladó
mulasztást.
Javítóvizsgák
2020. augusztus 25-28.
Jelentkezés a javítóvizsgára: 2020. június 26.

11. Beiskolázási, pályaválasztási tájékoztatók
Részt veszünk ősszel a Veszprém Megyei Kormányhivatal pályaválasztási rendezvényein
Veszprémben (2019. okt. 4-5), valamint a várpalotai pályaválasztási rendezvényen.
Pályaválasztási nyílt napunk: 2019. november 12. délelőtt ált. isk. 8. évfolyamosainak, 17.00
óra szülőknek. Részt veszünk a kistérség általános iskoláinak pályaválasztási szülői
értekezletein és osztályfőnöki óráin.

12. A felvételi eljárás fontosabb határidői
2019. október 20.: tanulmányi területek tagozatkódjainak meghatározása, megküldése a
Hivatalnak, a felvételi eljárás rendjének feltöltése a honlapra.
2020. február 19.: a felvételi jelentkezési lapok beérkezése az általános iskolákból.
2020. február 27 – 28.: alkalmassági vizsga a vizuális kultúra emelt óraszámú képzésre
jelentkezők számára. Tartaléknap: 2019. március 3.
2020. március 16.: az ideiglenes felvételi jegyzék közzététele.
2020. március 19-20.: a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban.
2020. március 26.: a Hivatal megküldi a jelentkezettek névsorát.
2020. április 6.: a Hivatal a módosított tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi
jegyzékben közzétett névsort.
2020. április 8.: az ideiglenes rangsor megküldése a Hivatalnak.
2020. április 30. a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőknek és
az általános iskoláknak.
2020. május 11. – augusztus 31.: rendkívüli felvételi eljárás

13. Beiratkozás a következő tanévre
2020. június 22-24.
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14.Iskolai szintű ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények
időpont

feladat

felelős

2019. október 1.
2019. október 4. v
7.

A zene világnapja

Tiliné Cartoletti Emerita
Menyhárt Csilla – Keserüné
Eszes Anita
Szalonna Krisztina, Korsós
Ágnes, Szabó Gyöngyi, Kiss
Orsolya

Az aradi vértanúk emléknapja

2019. október 11.

„Elsősavató”

2019. október 22.
1. óra
2019. november 13.

Ünnepi műsor az 1956. évi forradalom és
szabadságharc emlékének napja alkalmából
A magyar nyelv napja

2019. november 22.

Szalagavató

2019. december 20.

Karácsonyi műsor

2020. február 25.
2020. március 13.
1. óra
2020. március 25.
2020. április 10.
2020. április 16.
2020. április 24.

A magyar kultúra napja
„Együtt szaval a nemzet”
A kommunista diktatúrák áldozatai emléknapja
Ünnepi műsor a 1848-49. évi forradalom és
szabadságharc emlékének napja alkalmából
A tehetség napja
A költészet napja
A holokauszt áldozatainak emléknapja
Megemlékezés Thuri Györgyről

2020. április 24.

Thuri Gála

2020. április 30.

Ballagás

2020. június 4.
2020. június

A nemzeti összetartozás napja
Tanévzáró ünnepély

2020. január 22.

Jencski Tamás, Szvitek Miklós
Monostory Zsuzsanna
Molnár Adrienn, Hajduné
Tránszky Zita, Egri Tibor
Menyhárt Csilla – színjátszó
kör
dr. Dobos Tamás
Radnai István
Szabó Gyöngyi, Kiss Orsolya
Bakonyi Borbála
Braun Éva
Kizlinger Katalin
Szondáné
Szalonna Krisztina, Korsós
Ágnes, Egyed Péter
Molnár Adrienn, Hajduné
Tránszky Zita
Zöld Adrienn
Torba Ágnes Melinda

15. Szülői értekezletek, fogadóórák rendje
Szülői értekezletek: 2019. szeptember 17. kedd 16.30
16.00: Tájékoztatás a közösségi szolgálatról
2020. február 25. kedd 16.30
Fogadóórák: 2019. november 26. kedd 16.00 – 17.00
2020. március 24. kedd 16.00 – 17.00
illetve a szülő és a tanár egyeztetése után bármikor
Az Intézményi Tanács és a szülői közösség képviselőinek tájékoztatása:
a munkatervről: 2019. szeptember 17. 15.15
a félév munkájáról: 2020. február 25. 15.30
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16. Diákrendezvények
Elsősavató: 2019. október 11. péntek, felelős: Szalonna Krisztina, Korsós Ágnes, Szabó
Gyöngyi, Kiss Orsolya
Diákközgyűlés: 2019. október 2. 11.30 óra, felelős: Egri Tibor, DÖK
Diáknap: 2020. április 23. (csütörtök) Thuri – nap, felelős: Egri Tibor, DÖK

17. Pályázati feladatok
 Erasmus + KA219 – Stratégiai partnerség kialakítása
projekt címe: Scan - Think - crEate - drAw - perforM

A pályázat címében lévő témákon keresztül olyan programelemeket valósítunk meg, mely a
tanulók idegen nyelvi és természettudományos kompetenciáját fejleszti. Megtekintenénk
az egyes országok idegen nyelvi oktatással kapcsolatos jó gyakorlatait. A tevékenységek IKT
támogatással valósulnának meg és közben értékes tanulási folyamaton mennek keresztül a
munkatársak, diákok.
Résztvevő intézmények:
Románia – Scoala Gimnaziala Ion Gheorghe Duca Petrosani
Lengyelország – Szkola Podstawowa w Psarach
Észtország – Türi Põhikool
Olaszország – Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
Törökország – 19 MAYIS ORTAOKULU
Magyarország - Thuri György Gimnázium
Időtartama: 2019.09.01 – 2021.08.31.
- saját helyszínen: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek között a
projekten dolgoznak saját országukban: a STEAM témakörben különböző aktivitásokat
szerveznek a diákoknak, Művészeti – természet tudományos – IKT szakkörök
- nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel (mobilitás): projekt megvalósításához
szükséges projektbe ágyazott oktatási, képzési tevékenységek megvalósítása a partner
intézmények országaiban, szakmai együttműködés
Mobilitás típusa

helyszín

időpont

Rövid távú pedagógus
találkozó-képzés

Törökország

Rövid távú diák
találkozó

Poland

Rövid távú diák
találkozó

Hungary

2019.
november
2020.
március
2020.
május

15

időtartam
(nap)

tanár

diák

6

3

0

6

2

3

6

2

3



Határtalanul 2019 – Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak

„Erdélyi magyar értékek nyomában”
A program alatt bejárjuk azokat a helyeket, amelyek a magyar történelem és irodalom
szempontjából jelentős események helyszínei voltak, és Erdély természeti értékeit is
megcsodálhatják diákjaink. Számunkra fontos, hogy diákjaink olyan határon túli magyar
fiatalokkal ismerkedjenek meg, akiknek érték magyar anyanyelvünk, kultúránk, így
jelenlétünkkel, tevékenységeinkkel erősíthetjük kötődésüket nemzetünkhöz, ezért közös
programot valósítunk meg a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum diákjaival.
Időpont: 2020.03.30 - 04.03.
Éríntett osztályok: 11.A és 11.B (diák-48 fő + kísérő-4 fő)

III. Ellenőrzési terv
A pedagógiai munka ellenőrzése
Az ellenőrzés tárgya
1.Munkatervek elkészítése
2.Tanórai munka
3. Az oktatás eredményessége
4. Dokumentumok vezetése
5. Tantervi fegyelem
6.Pedagógusok minősítése

Az ellenőrzésre jogosult
iv.h., munkaközösség vezetők
iv., iv.h., munkaközösség vezetők
iv., iv.h., munkaközösség vezetők
osztályfőnökök, szaktanárok
iv.helyettes
iv., iv.h., munkaközösség vezetők
szakértők, iv. vagy az általa megbízott

Az ellenőrzés ideje
szeptember
októbertől-májusig
félév, év vége
folyamatos
december, február, május
OH terve alapján

IV. Pedagógusok feladatmegosztása
1.
9/Ny
9. A
9. B
10. A
10. B
11. A
11. B
12. A
12. B

Osztályok
osztályfőnökök

helyettes osztályfőnökök

Szabó Gyöngyi
Szalonna Krisztina
Kiss Orsolya
Monostory Zsuzsa
Korsós Ágnes
Hajduné Tránszky Zita
Molnár Adrienn
Jencski Tamás
Szvitek Miklós

Egyed Péter
Braun Éva
Torba Ágnes Melinda
Zöld Adrienn
Radnai István
Egri Tibor
Kizlinger Katalin
Menyhárt Csilla
Szondáné Kovács-Molnár Márta
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2. Munkaközösség-vezetők
Idegen nyelvi munkaközösség:
Humán (magyar-történelem) munkaközösség:
Természettudományi munkaközösség:
Művészeti munkaközösség:

3.

Korsós Ágnes
Zöld Adrienn
Radnai István
Menyhárt Csilla

Egyéb feladatok

Közösségi szolgálat, gyermek- és ifjúságvédelem: Bakonyi Borbála
Iskolai honlap szerkesztése: Schäffer Miklós, Menyhárt Csilla, dr. Dobos Tamás
Iskolai facebook: Egri Tibor, dr. Dobos Tamás
Intézményi dekoráció: Keserüné Eszes Anita
Diákönkormányzatot segítő tanár: Egri Tibor
A faliújságok folyamatos frissítése: Munkaközösségek
Bejárati faliújság: osztályfőnökök havi váltásban
Tehetségpont: Bakonyi Borbála
Leltárfelelősök:
Kémia-biológia szakleltár:
Fizika szakleltár:
Földrajz szakleltár:
Informatika szakleltár:
Történelem szakleltár:
Ének-zene szakleltár:
Rajz szakleltár:
Könyvtár szakleltár:
Testnevelés szakleltár:

Monostory Zsuzsa
Radnai István
Szondáné Kovács-Molnár Márta
Schäffer Miklós
Szvitek Miklós
Tiliné Cartoletti Emerita
Keserüné Eszes Anita
Menyhárt Csilla
Torba Ágnes
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V.

Munkaközösségek munkaterve

1. Idegen nyelvi munkaközösség (Korsós Ágnes)
Iskolánk nevelési és oktatási céljai és feladatai közül fontosnak tartja a munkaközösség:
-

Tanulóink felkészítését a továbbtanulásra és a sikeres nyelvvizsga teljesítésére;
Nemzetközi kapcsolatok ápolását, EU-s pályázatokba való bekapcsolódást;
A hatékony projektoktatás megszervezését és értékelését.

További feladataink a tanévben:
- Új tankönyvek bevezetése
- Idegen nyelvi versenyek szervezése és részvétel a meghirdetett versenyeken.
Például: PLAY & WIN, ill. Spiel und Gewinn levelezős verseny, On Lion levelezős
verseny, Országh Szótárhasználati verseny.
- Próbanyelvvizsgák szervezése.
- Igény szerint utazás szervezése angol nyelvterületre.
A munkaközösség fontosnak tartja a versenyeken való eredményes részvételt. Ösztönözzük
tanulóinkat a sikeres nyelvvizsgák letételére és minél több diákot biztatunk az emelt szintű
idegen nyelvi érettségi vizsgára. Célunk, hogy tanulóink a gimnáziumi tanulmányaik során
végig tanulják az idegen nyelveket. Az angol, német és latin nyelv mellett szakköri kereteken
belül a tanulóknak lehetőségük van az orosz nyelv elsajátítására is.
A hatékonyabb nyelvtanulás érdekében új tankönyvek használatát is bevezettük a kezdő
évfolyamokon. A tankönyvekhez tartozó tananyag felosztását, az órák szervezését és a
tananyag elsajátításának ellenőrzését a tanév során a kollégák közösen alakítják ki, beszélik
meg.
A projektoktatást az idegen nyelv területén még népszerűbbé szeretnénk tenni a diákok
körében, ezért a témák kiválasztásában átfogóbb témaköröket fogunk megadni, amelyeket több
évfolyam tanulói is választhatják.
Munkaközösségünk részt vesz az iskolánk által elnyert ERASMUS+ pályázat
megvalósításában. Ez jó lehetőséget biztosít a tanulók számára más nemzetek tanulóival való
közös munkára, egymás megismerésére és a tanult idegen nyelv gyakorlására, elmélyítésére.
időpont

érintett

feladat

Augusztus 26.

Munkaközösségi értekezlet: Az éves munka
megtervezése

A munkaközösség
tagjai

Szeptember 11-ig

Bemeneti mérések

9.ny és 9.b

Szeptember 20-ig
Szeptember 10-ig
Szeptember 11. /
20.

Bemeneti mérések értékelése, int. terv
készítése
Faliújság
Tanmenetek leadása
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felelős
Korsós Ágnes

9.ny és 9.b

Az osztályokban angol
nyelvet tanító kollégák
A angol nyelvet tanító
kollégák
Szabó Gyöngyi

A munkaközösség
tagjai

Korsós Ágnes

Szeptemberben
Október 4-5.
Október 25.

OKTV-re jelentkezés

11. és 12. évfolyam

Pályaválasztási rendezvények: Veszprém ;
Faliújság
Hallowen-parti

A gimnázium diákjai.

Az évfolyamokon tanító
kollégák
Bakonyi Borbála;
Szalonna Krisztina
Egyed Péter

November

Munkaközösségi értekezlet:
A pályaválasztási nyílt nap előkészítése,
projekttémák előkészítése

November 12.

Pályaválasztási nyílt nap

November 14.

Projekttémák hirdetése

December 6-ig

Karácsonyi faliújság

Február 1-ig

Faliújság készítése: Valentin-napi levelek

Az iskola tanulói

Szabó Gyöngyi

Február közepe

Munkaközösségi foglalkozás:
az első félév értékelése; idegen nyelvi kultúr
délután tervezése

A munkaközösség
tagjai

Korsós Ágnes

Március

Idegen nyelvi kultúr délután

Az iskola diákjai

Március 15-ig

Faliújság készítése: tavaszváró

Április 15-24.

Thuri-napok: Thuri Gála

Május

Szóbeli érettségi tételek rendezése, átnézése

A munkaközösség tagjai
az előzetesen megbeszélt
faladatok alapján
Hajduné Tránszky Zita
A munkaközösség tagjai:
Szalonna Krisztina,
Korsós Ágnes
Az érettségiztető kollégák

Május

Faliújság készítése

Kizlinger Katalin

Június

Az érettségi anyagok leadása

Az érettségiztető kollégák

A munkaközösség
tagjai

Az iskola tanulói

Korsós Ágnes
Bakonyi Borbála, Jencski
Tamás, Korsós Ágnes
A munkaközösség tagjai
Kiss Orsolya

Az iskola tanulói

2. Humán munkaközösség (Zöld Adrienn)
A munkaközösséget hat kolléga alkotja. A kollégák tapasztaltak, régóta a pályán
vannak. A megbeszélt feladatokat határidőre, megbízhatóan elkészítik. Könnyen bevonhatóak
új feladatokba is.
Legfontosabb nevelési céljaink:
Korszerű általános műveltség, igényes anyanyelvi kultúra kialakítása
Egészséges lokálpatriotizmus, identitástudat kialakítása
Közösséghez tartozás érzésének kialakítása
Nemzeti jelképeink iránti tiszteletre való nevelés

Kiemelt munkatervi feladatok:
A szokásos tanévi feladatok (műveltségi vetélkedő, faliújság rendezése, érettségire való
felkészítés … stb) mellett, a munkaközösség minden tagja részt vesz valamelyik iskolai
ünnepség megszervezésében. Ezen túl külön figyelmet szentel munkaközösségünk az idén 100
éve aláírt trianoni békediktátumnak. Ennek kapcsán azt tervezzük, hogy a műveltségi vetélkedő
egyik fordulójának ez lesz a témája, ezt választjuk a projekt témaként. tervezünk egy osztályok
közötti teremdíszétési versenyt (az elcsatolt területeket kell bemutatni) és tervezünk egy
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illusztrációs/ fotó montázs pályázatot határon túli költők művei alapján. Ebből kiállítást
rendeznénk és készítenénk egy kiadványt is. E két utóbbi rendezvényt összehangolhatnánk a
Határtalanul nappal.
A tavalyi jól sikerült pozsonyi út után tervezünk egy kirándulást is a humán tagozatos
gyerekeknek Burgenlandba.
Fontosnak tartjuk, hogy felélesszük a versmondó hagyományt. Ami az utóbbi időbe háttérbe
szorult. Legfontosabb törekvésünk, hogy bevonjuk a belépő 9. évfolyamosokat.
A munkaközösség tagja közül ketten az első félévben vesznek részt a minősítésükben.

időpont

feladat

érintett

felelős

szeptember

bemeneti mérés

szaktanárok( 9.a; 9.b; 9.ny)

Braun Éva, Korsós Ágnes,
Szvitek Miklós, Zöld Adrienn

tanmenetek leadása

szaktanárok

szaktanárok

OKTV-re jelentkezés, felkészítés

szaktanárok

szaktanárok

október

aradi vértanúk emléknapja

Menyhárt Csilla

könyvtári órák

9. évfolyam

Menyhárt Csilla

október 23.-i műsor

12. évfolyam

Szvitek Miklós

egész iskola

Korsós Ágnes

faliújság frissítése
műveltségi vetélkedő
minősítés
november

Menyhárt Csilla

projekt témák kihirdetése (Trianon, a
Magyar Köztársaság 30 éves)

egész iskola

minősítés
december

január

február

március

Zöld Adrienn

érettségi tételek kihirdetése

12. évfolyam

szaktanárok

Cultura nostra

jelentkező diákok

Szvitek Miklós

karácsonyi műsor

irodalmi színpad

Menyhárt Csilla

félévzárás

egész iskola

szaktanárok

Magyar kultúra napja

egész iskola

dr. Dobos Tamás

előadás a nyelvrokonságról

12. évfolyam

Zöld Adrienn

Trianon - illusztrációs pályázat
meghirdetése

egész iskola

Zöld Adrienn - együttműködve
a művészeti munkaközösséggel

érettségire való felkészítés

12. évfolyam

szaktanárok

versíró verseny

egész iskola

magyar szakos kollégák

faliújság frissítése

könyvtári témahét
április

szaktanárok

Menyhárt Csilla

kirándulás Burgenlandba

humán tagozatosok

Szvitek Miklós

műveltségi vetélkedő - Trianon
Költészet napi megemlékezés - kreatív
irókör

egész iskola

Szvitek Miklós

egész iskola

Braun Éva
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Trianon - terem díszítő verseny
meghirdetése
érettségire való felkészítés

egész iskola

Zöld Adrienn

12. évfolyam

szaktanárok

Thuri Gála

10. évfolyam

Korsós Ágnes

írásbeli érettségi vizsgák
nemzeti összetartozás napja - Trianon vetélkedő eredményhirdetése, kiállítás,
kiadvány készítés

12. évfolyam

szaktanárok

egész iskola

Zöld Adrienn (humán és
művészeti munkaközösség)

faliújság frissítése
május
június

3. Természettudományi munkaközösség (Radnai István)
Nevelési cél:


A tanulókat megismertetni a tudományos munkamódszerekkel: mérések elvégzése,
ezek kiértékelése, a sejtett összefüggések formába való öntése
 A logikus gondolkodás fejlesztése
 Erősíteni a tudásmegosztás képességét
Feladatterv havi lebontásban:
időpont

érintett

feladat

felelős
Molnár Adrienn: Kutatók
éjszakája és Educatio,
Harangi Brigitta: AUDI
üzemlátogatás
9.A és 9.B és 9. Ny
osztályban tanító matematika
szakos tanárok

szeptember 1december 31.

EFOP pályázat

iskola tanulói

szeptember

Bemeneti mérések, majd az ezt követő
intézkedési tervek elkészítése

szaktanárok, bejövő
osztályok

szeptember 19.

Tanmenetek leadása

szaktanárok

szaktanárok

szeptember 16.

OKTV jelentkezés

11-12 évfolyam

Radnai István, Molnár
Adrienn, Monostory
Zsuzsanna, Szondáné
Kovács-Molnár Márta,
Schäffer Miklós, Harangi
Brigitta, Kovács Szilvia

szeptember 27.

Kutatók éjszakája

iskola tanulói

Molnár Adrienn

október 15.

Zrínyi versenyre nevezés

iskola tanulói

Radnai István

november

Kihelyezett fizika óra a Paksi
Atomerőműbe

12. B osztály

Radnai István, Harangi
Brigitta, Scheffer Miklós,
Molnár Adrienn, Dr. Dobos
Tamás

iskola tanulói

Radnai István
Radnai István
Radnai István, Molnár
Adrienn, Harangi Brigitta,
Kovács Szilvia
Molnár Adrienn

december

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi
Kara által kiírt üzleti szimulációs
versenyek

november 19.

Kenguru nevezés

iskola tanulói

január 11.

Bólyai matematika verseny
(nevezési díj)

iskola tanulói

január

Educatio kiállítás

iskola tanulói

21

február 15.

Zrínyi és Gordiusz matematikaverseny
rendezése és részvétel (nevezési díj)

iskola tanulói

február

Orchidea-Pangea matematika verseny

iskola tanulói

március 21.

Kenguru matematikaverseny
(nevezési díj)

iskola tanulói

április

NÁBOJ verseny

iskola tanulói

április 13.

MATHURI- matekverseny

iskola tanulói

május

Medve Szabadtéri Matekverseny
(nevezési díj)

iskola tanulói

május

matematika kompetencia

9.A és 10.B tanulók

Radnai István, Molnár
Adrienn, Harangi Brigitta,
Kovács Szilvia
Radnai István, Molnár
Adrienn, Harangi Brigitta,
Kovács Szilvia
Radnai István, Molnár
Adrienn, Harangi Brigitta,
Kovács Szilvia
Radnai István, Molnár
Adrienn, Harangi Brigitta,
Kovács Szilvia
Radnai István, Molnár
Adrienn, Harangi Brigitta,
Kovács Szilvia
Radnai István, Molnár
Adrienn, Harangi Brigitta,
Kovács Szilvia
érintett tanárok

Eszközszükséglet:
-

a MATHURI- matekverseny díjazására forrás
nagy kartonok (fejenként 5-10 db) Molnár Adriennek és Monostory Zsuzsannának
kémia szertár: vegyszer rendelés (Ritától kérdés, hogy mi a határidő!), gipsz,
hűtőszekrény és fagyasztó, a kombinált lenne a legjobb,
hőmérő Scheffer Miklósnak tanterembe
néhány pendrive (32 GB)
földszint hátsó informatika terem festés (legalább 16 éve volt utoljára, nagyon
kellene)
KÖMAL megrendelése 1 évre
fizika szertár: eszközbeszerzés érettségihez
a könyvtárban tárolt ingyenes matematika könyvek aktualizálása, sokat változtattak
rajta, tanításnál nehézséget okoz az idén kiadott tankönyvekhez képest
napelemekre pályázat az iskola tetejére
a villamos rendszer korszerűsítése az informatika termek áramellátása miatt
a földrajz és fizika termekben várható az interaktív táblák izzóinak kiégése, ezért fel
kell készülni az izzócserére
a kémia terem nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak: járólap, fém szemetes,
zuhany, szagelszívó hiányzik
Kérdés: tankönyv igényelhető-e eszközként?
emelt informatikához könyvigény

A munkaközösség által megfogalmazott igények a költségvetés által biztosított keretek között
kerülhetnek kielégítésre.
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Továbbképzési igények:
Molnár Adrienn: holisztikus rajztanfolyam
Scheffer Miklós: angol nyelvvizsga után egyetemre jelentkezés (informatika tanári
szak)

-

Javaslatok:
Beiskolázáshoz:
 a gimnáziumban tanuló diákok ellátogatnának régi általános iskolájukba
 nyílt nap megújítása (DÖK-ös kísérők kisebb tanuló csoportok mellé, egész
napos vetítés az aulában: gyerekek videói külföldi utakról, terepgyakorlatokról,
 vendég tanulók bevonása a bemutató órába, hogy aktív részesei legyenek
 A fentiekhez kapcsolódóan: György nap környékén a 7.-es általános
iskolásoknak rendeznénk természettudományi bemutatót – vetélkedőt, amely
keretében kémia, biológia, földrajz és fizika feladatokat kapnának, forgószínpad
szerűen, különböző termekben. Az általános iskolák vezetőségével meg kell
beszélni, hogy van-e erre fogadókészség és erre engedjék el az érdeklődő
tanulóikat.

-

Feladatok:
-

munkaközösség -vezetői óralátogatások, előtte egy héttel egyeztetéssel
új kolléga, Kovács Szilvia segítése
tantervi fegyelem figyelemmel kísérése
Nemzetközi kapcsolatok: Molnár Adrienn, Erasmus és Határtalanul programban
részvétel
Szondáné Kovács-Molnár Márta: három program
o Zöld tanterem megvalósítása a Tesco támogatás felhasználásával
o Madárbarát iskolapályázat (a Tesco kiírásában)
o Ökoiskola cím megszerzésének pályázata

-

4. Művészeti munkaközösség (Menyhárt Csilla)
Nevelési célok:
 A testi, szellemi egészség és környezettudatosság kialakítása.
 Hagyományőrzés, művészeti nevelés, a művészet iránti érzékenység és
fogékonyság megteremtése.
 Aktív részvétel a város művészeti és sportéletében.
 A lemorzsolódás, és a hiányosságok csökkentése. Hátránykompenzáció.
 A fejlődésre, a minőségi munkára, és a hatékonyabb munkavégzésre nevelés.
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 Az egészséges életmód fontosságának tudatosítása.
 Tehetséggondozás:”, felkészítés az érettségire, a továbbtanulásra, versenyekre,
pályázatokra, és a sikeres életre.
időpont

feladat

Szeptember 27.

A magyar diáksport napja (2019 m futás) +
120 perc mozgás

Szeptember

A tanmenetek, munkatervek elkészítése, az
eszközök előkészítése

érintett

felelős

minden diák + lelkes
tanárok

Egri Tibor

Szakkörök kialakítása, elindítása: dráma
szakkör, énekkar, rajzszakkör, sportkör
Szeptember

Rajzpályázat kiírás az általános iskolásoknak

Szeptember 28.

Túra szakkör inditása

október 1.

A Zene Világnaja

október 6.
október 22.
november 12.

Megemlékezés az Aradi Vértanukról
Az ’56-os Forradalom és Szabadságharc
ünnepség dekorációja

általános iskolás diákok
érdeklődő tanulók,
tanárok
Énekkar

Keserüné Eszes Anita

Tiliné Cartoletti Emerita

minden diák

Menyhárt Csilla

Menyhárt Csilla

Keserüné Eszes Anita

Pályválasztási nap - általános iskolás pályázat
általános iskolás pályázók
eredményhirdetése

Keserüné Eszes Anita

november

Dráma tábor Tésen

dráma szakkörösök +
érdelődő rajzosok

Menyhárt Csilla

december

Adventi Hangverseny

Énekkar

Tiliné Cartoletti Emerita

december

Karácsonyi Műsor

Irodalmi színpados diákok

Menyhárt Csilla
Torbe Ágnes Melinda, Egri
Tibor

január

Fizikai felmérések indítása: NETFIT

február

Felvételi alkalmassági rajzból
Túra szakkör 3. kirándulása – Téli Tihany
teljesítménytúra
Trianon – határon túli költők műveinek
illusztrációs
pályázata
a
humán
munkaközösséggel együtt
Érettségi vizsgakiállítás, Rajztagozatos
tanulók záró kiállítása
II. Thuri Open Petanque bajnokság és
FuThuri 61
Rajz portfólió leadási határideje
Atlétika Diákolimpia egyéni megyei
versenyek

február
február
április 12.
április 23.
április 29.
április
április
május
május

minden tanuló

Menyhárt Csilla
Keserüné Eszes Anita,
Menyhárt Csilla, Zöld
Adriann
Rajt tagozatos tanulók
Érdeklődő diákok +
tanárok
Rajz érettségizők

9-11. évfolyam

május

Petanque országos döntő
Végvári Vasember Viadal

június

Szóbeli Érettségivizsgák

június 04.

Trianon pályázatos kiadvány elkészítése, a
humán munkaközösséggel együtt

Torba Ágnes Melinda
Keserüné Eszes Anita
Torbe Ágnes Melinda

Petanque megyei verseny
Fizikai felmérések. zárása

Keserüné Eszes Anita

Torba Ágnes Melinda
Torba Ágnes Melinda, Egri
Tibor
Torba Ágnes Melinda
Menyhárt Csilla
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Keserüné Eszes Anita

VI. A tanév általános feladatai – Alapfokú művészetoktatás
1.

Kiemelt feladatok:
-

Felkészülés az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre:

2.
-

Felkészülés az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére.
Intézményi önértékelés elkészítése.
A minősítésre jelentkező kollégák támogatása

Partnerközpontúság, az utánpótlás képzés preferálása:

3.
-

4.

nemzetközi zenei tábor 2020. 06. 22-26.
David Popper Nemzetközi Csellóverseny 2019. 11. 11-15.
Megyei Fafúvós Verseny 2020. 04. 07. kedd
kistérségi zenei vetélkedő rendezése: Liszt Ferenc élete és művei: november 20. 16.00
tehetséggondozás, fejlesztés: zenei pályára készülők számának növelése
hangszerismertetők: óvodásoknak, általános iskolásoknak

A pétfürdői tagozat újraindítása, ha a személyi feltételek adottak
Partnerközpontú működés
Kapcsolatépítés a telephelyeknek otthont adó iskolákkal
Jelenlét a város kulturális életében, a nagy múltú együttesek támogatása, az utánpótlás
képzése

A tanév munkarendje:

Első tanítási nap:
Utolsó tanítási nap:
Őszi szünet:
Téli szünet:
Első félév vége:
Értesítők kiosztása:
Tavaszi szünet:
Tanévzáró ünnepély:
Beiratkozás a következő tanévre:
Pótbeiratkozás:

5.

2019. szeptember 09. hétfő
2020. június 15. hétfő
2019. október 26 - nov. 03-ig
2019. december 21 – 2020. jan. 05-ig
2020. január 24. péntek
2020. január 31-ig
2020. április 09 -14-ig
2020. június 12 péntek 17ó. Jó Szerencsét Műv. K.
2020. június 16-17. 13.00 – 18.00 óráig.
2020. szeptember

Értekezletek:

Tanévnyitó értekezlet:
Munkaterv elfogadása:
Félévi értekezlet:
Év végi osztályozó értekezlet:
Tanévzáró értekezlet:
Munkaértekezletek:
Szülői értekezletek:
Szülői fogadóórák:

2019. augusztus 21. hétfő 10.00
2019. szeptember 03. kedd 12.30
2020. január 25. csütörtök 10.00
2020. június 11. csütörtök 10.00
2020. június 19. péntek 10.00
minden hónap első hétfői napján 10.00-től
2019. szeptember 24 – 28. közötti, héten
2020. január 21 – 25. közötti héten
tanszaki hangversenyek keretében
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6.

A vizsgák szervezése:

B tagozatos meghallgatás
Félévi vizsgák:
Szolfézs vizsgák:
Hangszeres vizsgák:
Bizottság előtt:
Év végi vizsgák:
Szolfézs vizsgák:
Hangszeres vizsgák:
Bizottság előtt:

2019. október 25. péntek 14.00
órai munka alapján osztályozva
2020. január 13- 21. között
2020. május 18 – 26.
2020. május 27 – június 05.

Művészeti alapvizsgára jelentkezés: 2020. február 15 –ig.
Írásbeli vizsgák:
2020. május 18 – 26. között
Szóbeli vizsgák:
2020. május 18 – 26 között
Gyakorlati vizsga:
2020. május 27– június 05. között
Az „A” tagozatos növendékek választhatnak az írásbeli és szóbeli vizsga között.
A „B” tagozatos növendékek számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsga minden
művészeti alapvizsgára jelentkezett tanuló számára kötelező.

7.

Hangversenyek:
időpont

érintett

felelős

2019. október 01. kedd 9.30

Evangélikus Óvoda

Végvári G., Gáspárné
Kormos Szabina

2019. november 04. hétfő
10.00 11.00
2019. november 21. csütörtök
10.00
2019. december 5. csütörtök
10.00
2020. április 10.00

Szivárvány és
Kölyökvár Óvodák

Tósokiné Török Viktória

Rákóczi telepi óvoda

Varga Péter

2020. május 11-15
2019. október 01. kedd 18.00
2019. október 01. kedd 11.00
2019. november 22. péntek
17.00 Vár
2020. január 22. Vár
2020. január 23. 17.00 Vár
2020. február 28. péntek
17.00 Vár
2020. március 23. hétfő 17.00
Vár Thury t.

feladat

Óvodai koncertek

Dúdoló és Lurkó
Kuckó Óvodák
Ősi óvoda
Nyílt napok a
Zeneiskolában
Zenei Világnapi
hangverseny
Zenei Világnap

Kékesi Annamária
Szabóné Tost Andrea

Tinódi kam. Kórus
Nepomuki Iskola

Növendékkoncert
Magyar Kultúra
Napja
Zeneiskolai Magyar
Kultúra Napja

Hergovics János
Regovics Zsuzsa
Farkasné Szász Mariann
Farkasné Szász Mariann

Tanári koncert

Mátrai Balázs

Kamara koncert

Varga Péter
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2019. május 2. csütörtök Vár
Rendezvény t.

Kék habostorta meseopera
Versenyzők és zenei
2020. május 15 péntek 17.00
pályára készülő
Vár Rendezvény t.
növendékek
koncertje
Minden hónapban
fúvós tanszaki
hangverseny,
amelyhez lehet
egyéb
hangszereseknek is
csatlakozni
2019. december 16. hétfő
Inotai templomban
17.00
2019. december 19. csütörtök
Hajmáskéri telephelyen
16.30
Karácsonyi
hangversenyek
2019. december 19. csütörtök
Ösküi telephelyen
17.30
2019. december. 20. péntek
Várpalotán
17.00 Vár Rendezvény t.

8.

F-né Szász Mariann
Józsa Eleonóra

Borbás Károly
Pintér Emőke
Obuczki Katalin
Hergovics János

Tehetséggondozás:
Tehetséges tanítványainkat az alábbi versenyekre készítjük fel:
Veszprém megyei és regionális versenyek 2019/2020
Az EMMI által kiírt versenyek költségei az iskola költségvetését terheli, a megyei ill.
regionális versenyek részvételi költségeit ..”a zene mindenkié..” alapítvány fedezi.

9.

Beiskolázási tájékoztatók:
A város és a kistérség valamennyi általános iskolájában és óvodájában: 2020. május
-Várkerti Általános Iskola székhely
Felelős: Farkasné Szász Mariann
-Vásárhelyi Tagiskola:
Felelős: Farkasné Szász Mariann
-Bán Aladár Általános Iskola
Felelős: Regovics Zsuzsa
-Rákóczi-telepi Tagiskola
Felelős: Varga Péter
-Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola
Felelős: Borbás Károly
-Öskü Tasner Antal Általános Iskola
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Felelős: Obuczki Katalin Csilla
-Hajmáskér Gábor Áron Általános Iskola
Felelős: Pintér Emőke
-Óvodák látogatása:
Az óvodai koncertek rendje szerinti felelős tanárok

10. Ellenőrzési terv:
-Tanügyigazgatási dokumentumok
Felelős: intézményegység-vezető és helyettes

2019. szeptember
2020. január

-Telephelyeken folyó munka ellenőrzése
Felelős: intézményegység-vezető és helyettes, tanszakvez.

2019. október-december
2020. március-május

-Pedagógus munka ellenőrzése
Felelős: intézményegység-vezető és helyettes, tanszakvez.

Folyamatosan:
2019. október 1- 2020.
május 31.

11. Feladatmegosztás – felelősségek:
-Tanszakvezetők:
Rézfúvós-fafúvós tanszak: Végvári Gábor
Akkordikus - vonós - zeneismeret tanszak: Farkasné Szász Mariann
Billentyűs - vokális tanszak: Regovics Zsuzsa
-Teremfelelősök:
1. terem: Mátrai Balázs
2. terem: Tósokiné Török Viktória
3. terem: Józsa Eleonóra
4. terem: Farkasné Szász Mariann
5. terem: Kékesi Annamária
6. terem: Fúvószenekar
7. terem: Szabóné Tost Andrea
8. terem: Végvári Gábor
9. terem: Borbás Károly
10. terem: Regovics Zsuzsa
11. terem: Varga Péter
12. terem: Tósokiné T. Viktória
13. terem: Szili Gabriella
igazgatóhelyettes iroda: Hergovics János
iskolatitkár/ tanári szoba: Tolvaj Sándorné
-Hangszer-leltár felelősök:
Cselló: Szili Gabriella
Hegedű: Gáspár Szabina
Fafúvós hangszerek: Végvári Gábor
Rézfúvós hangszerek: Hergovics János
Szintetizátor: Kékesi Annamária
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Ütő hangszerek: Varga Péter
Tanítás nélküli munkanapok:
 David Popper csellóverseny: 2019. nov. 11. 12.
 karácsonyi hangverseny: 2019. december 21.
 tanári hangverseny: 20120. február 28.

Várpalota, 2019. szeptember 1.
dr. Dobos Tamás
intézményvezető
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Tanítás nélküli munkanapok a gimnáziumban


Diáknap: Thuri-nap (2020. április 23. - csütörtök)



Nevelőtestületi kirándulás: 1 nap (2019. ősz – Menyhárt Csilla)



Osztálykirándulás: 2020. június 12. – péntek (végzősök: ősszel)



Pályaválasztási nap: 2019. december 14. - szombat



3 nap írásbeli érettségi vizsgákra (kötelező érettségi tárgyak, 2020. május 4., 5., 6.)

Összesen: 7 nap

Tanítás nélküli munkanapok a művészeti iskolában
 David Popper csellóverseny: 2019. november 11., 12.
 karácsonyi hangverseny: 2019. december 21.
 tanári hangverseny: 20120. február 28.
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