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Az iskolai munkaterv alapja:
-

az iskola pedagógiai programja
az iskola minőségirányítási programja
szervezeti és működési szabályzat

A tanév kiemelt feladatai:
-

az intézkedési javaslatok figyelembe vételével fejlesztési irányok meghatározása
beiskolázási tevékenység hatékonyságának növelése,
az osztályfőnökök munkájának összehangolása, hatékonyságának emelése
a lemorzsolódás csökkentése
a továbbtanulók arányának növelése, az érettségi vizsgaátlagok eredményének
javítása
az intézményi dokumentumok átdolgozása a jogszabályi és szervezeti változások
miatt

A fejlesztés legfőbb területei:
-

a módszertani és mérésmetodikai eljárások fejlesztése
a tanulók jelenléti arányának javítása
korszerű és modern oktató eszközök gyakoribb használata (interaktív
tananyagok készség szintű alkalmazása)
a nevelőtestület folyamatos továbbképzése
lemaradók felzárkóztatása, segítése

1. AZ ISKOLA SZERVEZETI FORMÁJA
1.1. Az iskolavezetés
Igazgató: Dr. Varga Józsefné
Szakképzési igazgatóhelyettes: Szerényi Lászlóné
Igazgatóhelyettes: Sájermann Erika
Tagintézményvezető, Anarcs: Kertész Zoltánné
Tagintézményvezető, Mándok: Veress Lívia
Tagintézményvezető, Tarpa: Sájermann Erika
1.2. A tanulóközösség
Osztályok
11.B
11.C
11. D
12.A
12.B
12.C
10.A

Osztályfőnök
Agárdi Éva
Kertész Zoltánné
Csapóné Hatvani Edit
Himcsuk István
Veress Lívia
Bódi Zsuzsanna
Himcsukné Kósa Tünde

Szakma megnevezése

Képzési idő
(év)
3
3
3
3
3
3
3
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Baráth Zsoltné
Barkaszi Jánosné
Kertész Zoltánné
Csapóné Hatvani Edit
Meggyesi János

13. AK
13. BK
13. CK
13. DK
2/14 EB

bádogos

Gimnáziumi osztályok:
 három éves képzés: 7 osztály (betűjelzés: A, B, C, D)
Szakiskolát végzettek középiskolája:
 két éves képzés: 4 (betűjelzés: AK, BK, CK, DK)
Érettségire épülő szakképzés:
 két éves képzés: 1 osztály (betűjelzés: EB)
Osztályok összesen:
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osztály

2. Alkalmazottak
2.1. A pedagógusok létszáma: 50 fő
Ebből: alkalmazott pedagógus: 15 fő
óraadóként alkalmazott pedagógus: 35 fő
2.2. Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkatársak létszáma: 2 fő
3. Az intézmény éves munkatervének törvényi háttere
 a 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
 a 20/2012 (VIII:31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről
4. A 2017-2018-es TANÉV RENDJE
A tanítási napok száma 179 nap.

A szorgalmi idő első tanítási napja: 2017. szeptember 1.
A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26-ig tart.
Az őszi szünet 2017. október 30-től november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2016. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3.
(szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda).
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Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap
 középfokú iskolákban 2018. május 3.

A tanév utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek)

Tanév végi vizsgák:
Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák időpontja: 2018. június 7-14.
A középszintű szóbeli érettségi vizsgák időpontja: 2018. június 18-29.

A középszintű írásbeli érettségi vizsgák időpontja:
Középszintű érettségi írásbeli vizsga
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
biológia
kémia
földrajz
fizika
informatika
orosz nyelv, egyéb nyelvek
A

szakgimnáziumokban,

a

Időpont
2018. május 7., 8.00
2018. május 8., 8.00
2018. május 9., 8.00
2018. május 10., 8.00
2018. május 11., 8.00
2018. május 15., 8.00
2018. május 18., 8.00
2018. május 18., 14.00
2018. május 22., 8.00
2018. május 14., 8.00
2018. május 25., 8.00

szakközépiskolákban,

a

szakiskolákban,

a

készségfejlesztő speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és
gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenységét az alábbi időben kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2017. október 2-6. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2017. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2018. február 5-9. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2018. február-március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2018. május 14-15., május 17-18., május 23. 8.00-tól
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szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2018. május-június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. május-június

Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést - a
köznevelésről szóló törvény 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási
intézményekben is alkalmazni kell. Munkanap-áthelyezés:
-

2018. március 10., szombat munkanap 2018. március 16., péntek pihenőnap

-

2018. április 21., szombat munkanap 2018. április 30., hétfő pihenőnap

Eseménynaptár

2017. augusztus

Alakuló értekezlet

2017. augusztus

Javító-és osztályozó vizsga
Felelős: iskolatitkár, szaktanárok
Tanévnyitó tantestületi értekezlet

2017. augusztus
2017. szeptember
2017. szeptember 01.
2017. szeptember 30.
2017. szeptember vége

2017. október

Beiratkozás
Felelős: iskolatitkár
Naplók, törzslapok elkészítése
Felelős: osztályfőnökök
Első tanítási nap
Tanmenetek leadásai határideje
Felelős: igazgatóhelyettes
10-es osztályozóvizsga lebonyolítása
Felelősök:
igazgató,
osztályfőnökök,
szaktanárok
Dokumentációk ellenőrzése
Felelős: osztályfőnökök, igazgató
Statisztika elkészítése
Felelős: irodavezető

2017. október 30-november 03

Őszi szünet

2017. november 06. (hétfő)

Szünet utáni első tanítási nap

2017. november

Naplók, érdemjegyek ellenőrzése
Felelősök: tagintézmény-vezetők

2017. december

Féléves dolgozatírás előkészítése
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2017. december 22. (péntek)

Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2018. január 3. (szerda)

Téli szünet utáni első tanítási nap

2018. január

Féléves dolgozatírás
Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök
Osztályozó értekezlet
Felelős: igazgató
Félévi értekezlet, naplók lezárása
Érettségizők dokumentumainak ellenőrzése
Felelős: irodavezető, osztályfőnökök

2018. január 10.

Jelentkezési határidő a keresztféléves képzésre

2018. február 1.

Keresztféléves képzés kezdete

2018. február

Jelentkezés érettségi vizsgára
Felelős: osztályfőnökök, irodavezető

2018. március

Jelentkezés a szakmai vizsgára
Felelős: osztályfőnökök, irodavezető

2018. április 20.

Osztályozó vizsga
Felelős: osztályfőnökök, igazgató

2018. március 29-április 03.

Tavaszi szünet

2018. május

2018. május 07-18.
2018. június 10-ig
2018. június 15.
2018. június 18-29.
2018. június 30.

Szakmai vizsgák előkészítése
Érettségi felkészítés
Szakmai szóbeli felkészítés
Év végi dolgozatírások előkészítése
Írásbeli érettségi vizsgák
Év végi dolgozatok megírása
Utolsó tanítási nap
Osztályozó konferencia
Szóbeli érettségi vizsgák
Tanévzáró értekezlet
Felelős: iskolavezetés

Vásárosnamény, 2017. szeptember 11.

igazgató
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