Szent Tamás
Katolikus
Általános Iskola
A tanév helyi rendje 2019/2020. tanév

Munkaterv a 2019/2020. tanévre

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

A 2019/2020. tanítási év helyi rendje, munkaterve, ellenőrzési terve
Általános információk

A tanév első napja:
A tanév utolsó napja:
A tanítási napok száma:
Az első félév vége:
A szülők értesítése:
A félévi értekezlet ideje:
Őszi szünet:
Téli szünet:
Tavaszi szünet:

2019. szeptember 2. (hétfő)
2020. június 15. (hétfő)
180 nap
2020. január 24.
2020. január 31.
2020. február 07-ig
2019. október 26. – november 3. (szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. péntek,
szünet utáni első tanítási nap: november 4. hétfő)
2019. december 21. - 2020. január 5. (szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20. péntek,
szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. hétfő)
2020. április 9. – április 14. (szünet előtti utolsó tanítási nap: április 8. szerda,
szünet utáni első tanítási nap: április 15. szerda
Augusztus

A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

08. 22. 9.00

Alakuló értekezlet

minden pedagógus

08.22. 8.00

Felkészítés javítóvizsgákra

érintett pedagógusok

08.23.

Javítóvizsga

érintett szaktanárok

08. 21-31.

A tantermek IKT eszközeiknek ellenőrzése, működésének
biztosítása

rendszergazda

08. 22-31.

Tantermek, szaktantermek, szertárak, eszközök elrendezészakszerű szemléltetőanyaosztályfőnöki munkaközösség
intézményvezető
se (szükség szerint egész évben folyamatosan)
gok, ízléses dekoráció

08. 23. 8

00

Alsós munkaközösség értekezlete

Vargáné Ádelhardt Mária

intézményvezető

követelményeknek való
megfelelés

intézményvezető

intézményvezető
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08. 23. 10

00
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Humán munkaközösség értekezlete

Kollár Mária

intézményvezető
intézményvezető

08. 24. 8

00

Osztályfőnöki munkaközösség értekezlete

Tokodi Györgyi

08. 28. 9

00

Tanévnyitó értekezlet

minden pedagógus
minden pedagógus

08. 29.

Egyházmegyei lelki nap Kalocsán

08. 30.

Osztályba sorolás, csoportbontások (idegen nyelvi, fejlesztőés nívócsoport) névsorának összeállítása, véglegesítése, érintett szaktanárok
névsorok leadása
30

jogszabályi feltételek szerint

intézményvezető
intézményvezető

pedagógiai szempontok érint.vez.vényesülése a tantárgyhelyettesek
felosztásnak megfelelően

Reál munkaközösség értekezlete

Klem József

intézményvezető

Tankönyvek átvétele

Vargáné Ádelhardt Mária,
osztályfőnökök

intézményvezető

08. 27 – 31.

„Hívogat az iskola” program

elsős tanítók

nevelési szempontok érvéalsós int.vez.-h.
nyesülése

08. 27 – 31.

Órarend, munkarend, ügyeleti rend, szentmiseszolgálat
összeállítása

Fuszkóné Gáspár Judit és
Vojnics-Rogics Antalné
int.vez.-helyettesek

pedagógiai szempontok érvényesülése,
óratervnek,
intézményvezető
tantárgyfelosztásnak
való
megfelelés

iskolatitkár
gazdasági ügyintéző

a Munka Törvénykönyve, ill.
kormányrendelet ide vonat- intézményvezető
kozó része

08. 30. 10
08. 30. 8

00

Megbízások, átsorolások, elkészítése folyamatosan

Pedagógusok munkájának megszervezése. A pedagógusok saját feladatellátásukban elvégzik a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli minden pedagógus
feladatokat, felkészülnek a tanítási év megkezdésére.

iskolavezetés
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Szeptember
A program
ideje
09. 01. 17

00

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Veni Sancte, a tanév ünnepélyes megnyitója az iskola tanuMinden pedagógus
lóinak, pedagógusainak, dolgozóinak részvételével

Az ellenőrzésért
felelős vezetők
iskolavezetés

09. 02.

Első tanítási nap; tankönyvosztás

osztályfőnökök

11/2019. (VII. 3.) EMMI renintézményvezető
delet

09. 02.

Törzslapok megnyitása

osztályfőnökök

20/2012.(VIII,31.)
rendelet 99.§

09. 02.

E-napló megnyitása

int.vez.-helyettesek, iskolatitkár, rendszergazda

tantárgyfelosztásnak
megfelelés

09. 02.

A 7 – 7 között, ill. a 16-17 óra között felügyeletet igénylő
tanítók, napközis nevelők,
tanulók névsorának leadása – a szülők írásbeli nyilatkozatáosztályfőnökök
val

09. 02.

Napközis/tanulószobai napi- és hetirend, a napkötantárgyfelosztásnak való
napközis/tanulószobás nevezis/tanulószobai nevelők munkarendjének elkészítése; a
megfelelés, pedagógiai
lők
napközis/tanulószobai házirend szerinti működés biztosítása
szempontok

intézményvezető

09. 02.

SNI, BTMN tanulók névsorának összeállítása

Sztanyikné Gömöri Mária a 2011.évi CXC törvény a
gyógypedagógus, Malustyikné nemzeti köznevelésről 4.§
Csorba Mária fejl. pedagógus (2), (23)

intézményvezető

00

09. 03. 13

30

30

Vezetőségi értekezlet

09. 02 – 06.

Bizonyítványok összegyűjtése, dokumentálása

09. 02–13.

Szülői értekezlet (szükség szerint) 1. és 5. évfolyamon

09.09. 16

00

09.11. 16

00

09. 16.

EMMI
való

intézményvezető
intézményvezető

a 2011.évi CXC törvény a
nemzeti köznevelésről 27. § iskolavezetés
(2) szerint

ig., igh-k, mk.vezetők
osztályfőnökök
iskolatitkár

teljesség igénye, határidő
betartása

érintett osztályfőnökök

aktualitások szerint

a tanév kiemelt pedagógiai
érintett osztályfőnökök, szak- feladatainak való megfeleA 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet - értekezlet
tanárok
lés, összhang a pedagógiai
programmal
A dolgozók baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatása
minden dolgozó
Munkaközösségek munkatervének elkészítése, mk. vezetők munkaközösségek
vezetői, iskolai munkatervvel való
egymás közötti egyeztetése, DÖK munkaterv előkészítése
DÖK segítő pedagógus
összhang, oktatási és neve-

intézményvezető
int.vez.helyettesek
int.vez.helyettesek

intézményvezető
intézményvezető
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lési célok meghatározása
alapján
1997. évi XXXI. törvény 67
intézményvezető
§/A
tanterveknek
megfelelés,
didaktikai és szaktudományos szempontok érvényesülése, helyes időbeosztás intézményvezető
(heti és éves óraszámok),
az írásbeli beszámoltatás
alkalmainak meghatározása

09. 16.

HH és HHH tanulók névsorának összeállítása

iskolatitkár

09. 27.

Tantárgyi tanmenetek elkészítése, leadása

tanítók, szaktanárok

09. 27.

Európai Diáksport Napja

of.-i mk.-vezető
DÖK-vezető
testnevelők

a program előkészítése,
intézményvezető
szervezettsége

Logopédiai szűrővizsgálatok – lehetőség szerint

Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye munkatársa (külsős)

2011.évi CXC törvény a
nemzeti köznevelésről

intézményvezető

Gyógytestnevelésre javasolt tanulók foglalkoztatásának megszervezése

Gömöriné Somogyi Nóra
gyógytestnevelő

2011.évi CXC törvény a
nemzeti köznevelésről

intézményvezető

Statisztika készítése tanulókról, pedagógusokról, az iskola működéséről

osztályfőnökök, iskolatitkár

jogszabályi feltételek szerint;
tanulói érkezés és távozás,
intézményvezető
a tanulói adatok pontos vezetése

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

Iskolatej minden tanulónak, iskolagyümölcs 1-6. évfolyamra

Osztályfőnökök, iskolatitkár

Pályázati-, versenykiírások figyelése
EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása

minden pedagógus

intézményvezető
a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető

pályázatban részt vevő pedagógusok
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása
HAT-19-01-0796 számú „Képzelet és valóság – Székelyföldi legendák pályázatban részt vevő pedanyomában” című pályázat előkészítése
gógusok
Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

int.vez.helyettesek

intézményvezető
intézményvezető
megfelelés a jogszabályi
háttérnek

felsős int.vez.-h.
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Október
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött) dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

tanév munkarendje
köznevelési törvény 54 §
(1) és 62.§ (1) f szerint
köznevelési törvény 54 §
(1) és 62.§ (1) f szerint
11/2019. (VII. 3.) EMMI
rendelet

intézményvezető

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Humán munkaközösség

00

Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra

osztályfőnökök, szaktanárok

10. 09. 17

00

Szülői értekezletek a felső tagozaton, fogadóóra

osztályfőnökök, szaktanárok

10.10.

Pályaorientációs nap (1. tanítás nélküli munkanap)

minden pedagógus

10. 11.

Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb tá- elsős tanítók
mogatást igénylők névsorának összeállítása (DIFER)

11/2019. (VII. 3.) EMMI
intézményvezető
rendelet

10. 18.

Éves versenynaptár készítése

munkaközösség-vezetők

a tanév munkarendje szerint, a programok időbeli intézményvezető
elosztása, egyeztetése

10. 22.

Iskolai megemlékezés az 1956. október 23-ai forradalomról

Humán munkaközösség

a tanév munkarendje

intézményvezető

10. 23.

Városi megemlékezés az 1956. október 23-ai forradalomról,
osztályfőnökök
ünnepség, tanulók delegálása

a tanév munkarendje

intézményvezető

10. 25.

Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb táiskolatitkár, elsős osztályfőnömogatást igénylők létszámának továbbítása a Hivatal felé; a
kök
diagnosztikus fejlődésvizsgálatot december 1-jéig kell elvégezni (DIFER)

11/2019. (VII. 3.) EMMI
intézményvezető
rendelet szerint

10. 31-ig

A 8. évfolyamon tanulók tájékoztatása a KÖZÉPISKOLAI
8. o. osztályfőnökök
FELVÉTEL rendjéről

11/2019. (VII. 3.) EMMI
intézményvezető
rendelet 2. sz. melléklet

10. 07.
10. 07. 17

intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

Őszi szünet: 2019. október 26. – november 3. (szünet előtti utolsó tanítási
osztályfőnökök
nap: október 25. péntek, szünet utáni első tanítási nap: november 4. hétfő)

11/2019. (VII. 3.) EMMI
rendelet szerint

A 8. osztályosok pályaválasztási programjai (középiskolák látogatása)

8. o. osztályfőnökök

11/2019. (VII. 3.) EMMI
intézményvezető
rendelet szerint

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

osztályfőnökök, int.vez.helyettesek

intézményvezető

intézményvezető
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Órák/foglalkozások látogatása
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érintett pedagógusok

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)
minden pedagógus
HAT-19-01-0796 számú „Képzelet és valóság – Székelyföldi legendák Behányné Illés Mária
nyomában” című pályázat előkészítése, megvalósítása (2019.10. 02 - 06.), Brezovszkiné Beszédes Ágota
utókövetése
Tokodi Györgyi
Pályázati kiírások figyelése
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása
minden pedagógus
EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása
Éves önértékelési terv megvalósítása
eDIA mérés az 1. évfolyamon

érintett pedagógusok
osztályfőnökök
Klem József Zsolt

az óralátogatások értékelésének szempontjai sze- iskolavezetés
rint, tanórai fegyelem, rend
intézményvezető
pályázati dokumentáció

intézményvezető

köznevelési törvény 54.§
intézményvezető
(1) és 62.§ (1) f szerint
megfelelés a jogszabályi
felsős int.vez.-h.
háttérnek
intézményvezető
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November
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

Tanulói magatartás, szorgalom értékelése

of.-i mk.-vezető, osztályfőnökök

köznevelési törvény 54. §(1)
intézményvezető
és 62.§ (1) f szerint

11. 08.

Lelki nap - városmisszió

lelki vezető, minden pedagógus

intézményvezető

11. 18.

Nyílt nap – alsó tagozat

minden pedagógus

köznevelési törvény 54.§ (1)
intézményvezető
és 62.§ (1) f szerint

11. 20.

Nyílt nap – felső tagozat

minden pedagógus

köznevelési törvény 54.§ (1)
intézményvezető
és 62.§ (1) f szerint

11. 22.

Az országos méréshez szükséges adatok megküldése az
Oktatási Hivatal részére

Klem József Zsolt

11. 29.

Az első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata
(DIFER)

11.04. 16

00

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint

intézményvezető

elsős osztálytanítók

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint

intézményvezető

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

osztályfőnökök, int.vez.helyettesek

20/2012. (VIII. 31.) EMMI
intézményvezető
rendelet

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

az óralátogatások értékelésének szempontjai szerint, iskolavezetés
tanórai fegyelem, rend

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

intézményvezető

Pályázati kiírások figyelése
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása
EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása

minden pedagógus

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

iskolatitkár

megfelelés a jogszabályi
háttérnek

felsős int.vez.-h.
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December
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

8. évfolyam osztályfőnökei

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint 2. sz. melléklet

intézményvezető

minden munkavállaló

6/2018. (VIII. 23.) PM rendelete a 2019. évi munkaszüintézményvezető
neti napok körüli munkarendről

12. 06.

Tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát
szervező intézménybe. (KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI)

12.07. (szo)

Munkanap
Egyházmegyei lelki nap – külső helyszín
(2. tanítás nélküli munkanap)

12. 14. (szo)

Munkanap
(munkanap december 27. helyett)

minden pedagógus

12. 14.

Az elégtelenre álló tanulók megnevezése

szaktanár

12. 15.

Adventi/karácsonyi műsor, gyertyagyújtás

humán munkaközösség,
3. évfolyam osztályfőnökei

a program előkészítése,
szervezettsége

12. 16-20.

Elégtelenre álló tanulók szüleinek értesítése

osztályfőnökök

köznevelési törvény 54. §(1)
intézményvezető
és 62.§ (1) f szerint

A téli szünet: 2019. december 21. - 2020. január 5. (szünet előtti utolsó
tanítási nap: december 20. péntek, szünet utáni első tanítási nap: 2020.
január 6. hétfő)

6/2018. (VIII. 23.) PM rendelete a 2019. évi munkaszüintézményvezető
neti napok körüli munkarendről
köznevelési törvény 54. §(1)
intézményvezető
és 62.§ (1) f szerint
intézményvezető

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

osztályfőnökök, int.vez.helyettesek

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)
Pályázati kiírások figyelése
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása
EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása

minden pedagógus

20/2012. (VIII. 31.) EMMI
intézményvezető
rendelet
az óralátogatások értékelésének szempontjai szerint, iskolavezetés
tanórai fegyelem, rend
intézményvezető

minden pedagógus

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

megfelelés a jogszabályi
háttérnek

felsős int.vez.-h.
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Január
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

01. 20.

Osztályozó értekezlet

érintett pedagógusok

a tanulók magatartásának,
szorgalmának, tanulmányi
munkájának értékelése a
pedagógiai program szerint

01. 24.

Félévzárás

minden pedagógus

11/2019. (VII. 3.) EMMI renintézményvezető
delet szerint

01. 28.

Félévi statisztikák, beszámolók leadása

osztályfőnökök

a pedagógiai program és a
tanév munkaprogramja szerint

iskolavezetés

01. 31.

A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményről.

osztályfőnökök

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint

intézményvezető

8. évfolyam osztályfőnökei

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint 2. sz. melléklet

intézményvezető

A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az előzetes felvételi
eljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák: 2020. 01. 18. 10 órakor a kilencedik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekbe; pótfelvételi: 2020. 01. 23. 14 órakor. (FELVÉTELI)

iskolavezetés

Tanulók fizikai állapotának mérése 2020. 01. 08. és 2019. 04. 24. között kell testnevelést tanító pedagógumegszervezni az 1-4. évfolyamon kívül. Jelentés 2019. 05. 29-ig (NETFIT) sok

11/2019. (VII. 3.) EMMI renintézményvezető
delet szerint

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

az óralátogatások értékelésének szempontjai szerint; iskolavezetés
tanórai fegyelem, rend

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

int.vez.-helyettesek

20/2012. (VIII. 31.) EMMI
intézményvezető
rendelet

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

intézményvezető

Pályázati kiírások figyelése
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása
EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása

minden pedagógus

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

megfelelés a jogszabályi
háttérnek

felsős int.vez.-h.

Munkaterv a 2019/2020. tanévre

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

Február
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai
A köznevelésről szóló
2011.évi CXC. törvény szerinti 62.§ (n), 11/2019. (VII.
3.) EMMI rendelet
köznevelési törvény 54 § (1)
és 62.§ (1) f szerint
köznevelési törvény 54 § (1)
és 62.§ (1) f szerint
a program előkészítése,
szervezettsége

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

02. 07.

Félévzáró értekezlet/szakmai nap (3. tanítás nélküli munkanap)

minden pedagógus

02. 10.

Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra

osztályfőnökök, szaktanárok

02. 12.

Szülői értekezletek a felső tagozaton, fogadóóra

osztályfőnökök, szaktanárok

02. 13.

Iskolai farsangi bál – alsó tagozat

Behányné Illés Mária

02. 14.

Iskolai farsangi bál – felső tagozat

Behányné Illés Mária

02. 19.

Tanulói jelentkezési lapok továbbítása középfokú iskolák8. évfolyam osztályfőnökei
nak/Felvételi Központnak

02. 25.

A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

7.-8. osztályos osztályfőnökök a program előkészítése,
szervezettsége

02. 28.

Belső továbbképzés – (4. tanítás nélküli munkanap)

minden pedagógus

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

az óralátogatások értékelésének szempontjai szerint, iskolavezetés
tanórai fegyelem, rend

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

int.vez.-helyettesek

20/2012. (VIII. 31.) EMMI
intézményvezető
rendelet

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

intézményvezető

Pályázati kiírások figyelése
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása
EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása

minden pedagógus

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
alsós i int.vez.-h.
felsős int.vez.-h.

11/2019. (VII. 3.) EMMI renintézményvezető
delet szerint

megfelelés a jogszabályi
háttérnek

intézményvezető
intézményvezető

felsős int.vez.-h.

Munkaterv a 2019/2020. tanévre

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

Március

A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

pedagógusok együttműködése, a műsor és dekoráció
előkészítése, a rendezvény
ünnepélyessége

intézményvezető

03. 13.

Március 15. ünnepe

4. évfolyam osztályfőnökei

03. 15.

Városi megemlékezés, ünnepség, tanulók delegálása

osztályfőnökök

03. 15-ig

Beiskolázási terv elfogadása

igazgató

277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet szerint

fenntartó

03. 19 – 20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában

8. évfolyam osztályfőnökei

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint

intézményvezető

03. 30.

Tanulói magatartás, szorgalom értékelése

Tokodi Györgyi

köznevelési törvény 54. §(1)
intézményvezető
és 62.§ (1) f szerint

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

az óralátogatások értékelésének szempontjai szerint, iskolavezetés
tanórai fegyelem, rend

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

osztályfőnökök, int.vez.helyettesek

20/2012.(VIII.31.)
rendelet

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

intézményvezető

Pályázati kiírások figyelése
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása
EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása

minden pedagógus

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

intézményvezető

EMMI

megfelelés a jogszabályi
háttérnek

intézményvezető

felsős int.vez.-h.

Munkaterv a 2019/2020. tanévre

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

Április
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

04.07.

Szvetnik-rajzpályázat

04. 08.

A magyar költészet napja (04. 11.) - megemlékezés

04.15.

Pedagógus zarándoklat – (5. tanítás nélküli munkanap)

04. 16.

Holokauszt áldozatainak emléknapja

04. 20-ig

Tankönyvkölcsönzés felmérése

04. 22.

A Föld napjáról történő megemlékezés

04. 24.

Szent Tamás-projektnap

Tavaszi szünet: 2020. április 9. – április 14. (szünet előtti utolsó tanítási
nap: április 8. szerda, szünet utáni első tanítási nap: április 15. szerda)
Tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja
Leendő első osztályosok szüleinek tájékoztatása, gyermekek beíratása
Osztálykirándulások (1 nap) – folyamatos
(Az elszámolások leadása: a kirándulást követő 1 héten belül)
Órák/foglalkozások látogatása
Tanügyi dokumentációk ellenőrzése
Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)
Pályázati kiírások figyelése
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása
EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása
Éves önértékelési terv megvalósítása

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

a program előkészítése,
szervezettsége
a program előkészítése,
alsós /humán munkaközösség
szervezettsége
lelki vezető, érintett pedagóa program előkészítése,
gusok
szervezettsége
a program előkészítése,
7-8. osztályfőnökök
szervezettsége
Vargáné Ádelhardt Mária,
2011. évi CXC. törvény
osztályfőnökök
51./A. fejezete
program(ok) előkészítése,
reál munkaközösség
szervezettsége
a program előkészítése,
Bolvári János
szervezettsége
11/2019. (VII. 3.) EMMI renosztályfőnök
delet szerint
2011. évi CXC. törvény
Vargáné Ádelhardt Mária
a nemzeti köznevelésről
a 2011.évi CXC törvény a
iskolatitkár, alsós int.vez.-h.
nemzeti köznevelésről 45.§
(1-2) és (4) bekezdés
a pedagógiai program és a
osztályfőnökök
tanév munkaprogramja szerint
az óralátogatások értékeléérintett pedagógusok
sének szempontjai szerint;
tanórai fegyelem, rend
osztályfőnökök, int.vez.20/2012.(VIII. 31.) EMMI
helyettesek
rendelet
minden pedagógus
humán munkaközösség

minden pedagógus
érintett pedagógusok

Az ellenőrzésért
felelős vezetők
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
int.vez.helyettesek
intézményvezető
intézményvezető
iskolavezetés
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

megfelelés a jogszabályi
háttérnek

felsős int.vez.-h.

Munkaterv a 2019/2020. tanévre

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

Május
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

05. 03.

Anyák napi ünnepség

osztályfőnökök

a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető

05. 04.

Tanév végi jutalmazások előkészítése

minden pedagógus

az előzetesen megadott
szempontok szerint

int.vez.helyettesek

05. 11.

Az elégtelenre álló tanulók megnevezése

szaktanárok

köznevelési törvény 54. §(1)
intézményvezető
és 62.§ (1) f szerint

05. 12-15.

Elégtelenre álló tanulók szüleinek értesítése

osztályfőnökök

köznevelési törvény 54. §(1)
igazgató
és 62.§ (1) f szerint

05. 20-ig

Etika/Hit- és erkölcstan módosítási szándék jelzése

iskolatitkár

20/2012. (VIII. 31.) EMMI
182/B §

intézményvezető

05.20.

Országos idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon

Klem József Zsolt,
Polyákovicsné M. Á., VojnicsRogics Antalné int.vez.-h.

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint

intézményvezető

05. 27.

Országos mérés: a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálata a 6. és 8. évfolyamon

Klem József Zsolt, VojnicsRogics Antalné int.vez.-h.

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint

intézményvezető

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

az
óralátogatások
értékelésének
szempontjai iskolavezetés
szerint, tanórai fegyelem

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

osztályfőnökök, int.vez.-h.

20/2012.(VIII. 31.) EMMI
rendelet

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

intézményvezető

Pályázati kiírások figyelése
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása
EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása

minden pedagógus

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

megfelelés a jogszabályi
háttérnek

intézményvezető

felsős int.vez.-h.

Munkaterv a 2019/2020. tanévre

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

Június
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

06. 04.

Nemzeti Összetartozás Napja

humán munkaközösség

06. 05.

Tanulók, tanulócsoportok tanulmányi, sport és kulturális
versenyeken elért eredményeinek összegzése

iskolatitkár

06. 08.

Osztályozó értekezlet, tanév végi jutalmazások véglegesítése

06. 08-12.

06. 10.
06. 12. 17

00

06. 17. 8

00

06. 18. 12

00

06. 19. 9

00

intézményvezető

iskolavezetés

Javítóvizsga tematikájának közzététele

érintett pedagógusok

a pedagógiai program és a
tantárgyi követelmények
szerint

int.vez.helyettesek

Ballagási műsor főpróbája

humán munkaközösség

8.-os tanulók ballagási ünnepsége

8. osztályfőnökök

Tanév végi statisztika, beszámolók leadása

-ig Pedagógiai adminisztráció teljesítése: naplók, bizonyítvá-

00

intézményvezető

minden pedagógus

nyok, törzslapok

06. 19. 17

a program előkészítése,
szervezettsége

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

a tanulók magatartásának,
szorgalmának, tanulmányi
munkájának értékelése a
pedagógiai program szerint

Utolsó tanítási nap – DÖK-nap (6. tanítás nélküli munkanap) minden pedagógus

06. 15.

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

A 2019/2020. tanév ünnepélyes zárása, Te Deum, bizonyítványok kiosztása

a program előkészítése,
szervezettsége
a program előkészítése,
szervezettsége
11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint

intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

Osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok, munkaközösségvezetők, DÖK munkáját segíaz előzetesen megadott
tő pedagógusok, gyógypedaszempontok alapján
gógus, fejlesztő pedagógus,
könyvtáros, ifjúságvédelemi
felelős, tankönyvfelelős

intézményvezető

minden pedagógus

szakszerűség, pontosság

iskolavezetés

minden pedagógus

a program előkészítése,
szervezettsége

iskolavezetés

a pedagógiai program és a

igazgató

Tanévzáró tantestületi értekezlet: a tanév pedagógiai értéke- minden pedagógus

Munkaterv a 2019/2020. tanévre

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

lése

tanév munkaprogramja szerint
2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről

Tankönyvrendelés módosításának határideje: június 30.

Osztályfőnökök, Vargáné
Ádelhardt Mária

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

int.vez.-helyettesek

20/2012.(VIII.
rendelet

Nyári karbantartási munkák

karbantartó, illetve külsősök

a munkák szakszerűsége,
határidők betartása

igazgató

Előzetes tantárgyfelosztás készítése a következő tanévre

int.vez.-helyettesek

jogszabályi feltételek (Nkt.
és végrehajtási rendeleteik
stb.) szerint

igazgató

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

megfelelés a jogszabályi
háttérnek

felsős int.vez.-h.

Pályázati kiírások figyelése

minden pedagógus

31.)

EMMI

int.vez.helyettesek
igazgató

A 2020/2021-es tanév előkészítése

igazgató

Megjegyzés:
A tanítás nélküli munkanapok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2019. október 10. (kedd)
2019. december 7. (szombat)
2020. február 7.
2020. február 28.
2020. április 15. (szerda)
2020. június 15.

pályaorientációs nap
egyházmegyei lelki nap
félévzáró értekezlet/szakmai nap
belső továbbképzés
a tavaszi Bécs-Pozsony zarándoklat időpontjához igazodva
DÖK-nap

A munkatervben leírtak betartása – a nevelőtestületi elfogadás, illetve intézményvezetői jóváhagyás után – minden érintett számára kötelező érvényű.
Mélykút, 2019. szeptember 2.

Munkaterv a 2019/2020. tanévre

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

1. számú melléklet: szakmai műhelyek (munkaközösségek)

MUNKAKÖZÖSSÉG
ELNEVEZÉSE

ALSÓS/TANÍTÓK

HUMÁN

REÁL

OSZTÁLYFŐNÖKI

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ

Vargáné Ádelhardt
Mária

Kollár Mária

Klem József Zsolt

Tokodi Györgyi

Brezovszkiné Beszédes Ágota
Csorba Zsuzsanna
Hosszúné Balla Lenke
Illésné Birkás Mária
Keresztes József
Kollár Mária
Polyákovicsné Molnár Ágota
Tokodi Györgyi
Vojnics-Rogics Antalné

Brezovszkiné Beszédes Ágota
Illésné Birkás Mária
Kovácsné Szűcs Nelli
Malustyik János
Naszvadi Katalin
Sztánkó Árpád
Tokodi Györgyi

MUNKAKÖZÖSSÉG
TAGJAI

Árpád Bernadett
Behányné Illés Mária
Eszterné Matosovits Ágnes
Fuszkóné Gáspár Judit
Gömöriné Somogyi Nóra
Hopp Eszter
Kopcsek Tamás
Mackó Józsefné
Malustyikné Csorba Mária
Miskei Lászlóné
Sztanyikné Gömöri Mária

Behányné Illés Mária
Brezovszkiné Beszédes Ágota
Eszterné Matosovits Ágnes
Fuszkóné Gáspár Judit
Gömöriné Somogyi Nóra
Illésné Birkás Mária
Klem József Zsolt
Kollár Mária
Kopcsek Tamás
Mackó Józsefné
Polyákovicsné Molnár Ágota
Sztánkó Árpád
Tokodi Györgyi
Vargáné Ádelhardt Mária
Vojnics-Rogics Antalné

Munkaterv a 2019/2020. tanévre

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

2. számú melléklet: nevelői megbízatások
Osztályfőnökök:
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

Eszterné Matosovits Ágnes
Vargáné Ádelhardt Mária
Kopcsek Tamás
Fuszkóné Gáspár Judit
Behányné Illés Mária
Gömöriné Somogyi Nóra
Mackó Józsefné
Sztánkó Árpád
Kollár Mária
Tokodi Györgyi
Vojnics-Rogics Antalné
Illésné Birkás Mária
Brezovszkiné Beszédes Ágota
Polyákovicsné Molnár Ágota
Klem József Zsolt

Egyéb megbízatások:
Behányné Illés Mária
Fuszkóné Gáspár Judit
Illésné Birkás Mária
Malustyikné Csorba Mária
Malustyik János
Sztanyikné Gömöri Mária
Vargáné Ádelhardt Mária
Vojnics-Rogics Antalné

– diákönkormányzat - vezető
– gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
– iskolai könyvtáros
– fejlesztő pedagógus
– tűz- és munkavédelmi megbízott
– gyógypedagógus
– tankönyvfelelős
– BECS vezető

