A 2019. / 2020. tanítási év munkaterve
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A 2019. / 2020. tanítási év munkaterve

SZEPTEMBER
Időpont

Feladat, program

Felelős

02. hétfő
8.55 - 11.35

tanévnyitó ünnepély /ünneplőben/ 8.00
3 osztályfőnöki óra;tankönyvek átvétele

ig., Páli N.igh.
osztályfőnökök

03(k.) és 04.(sz.)

tanulásmódszertan I. /7.A,B,9.C,D /
külön program szerinti tanítási óra a többi osztálynak /8.00 órától,ill.10.00órától 90-90 perc/;
;tanulmányi kirándulások - végzősök

Steingártné
ig.,igh-k,of-k
of.-k

05. csütörtök

jelentkezés az októberi ECL nyelvvizsgára,
órarend szerinti tanítás

Pongó Csilla

12. csütörtök

tanévnyitó értekezlet 14.30-tól 16.30-ig tervezve

ig.,igh-k

19. csütörtök
17:00

szülői értekezlet - 7AB és 9/CD és12.AB,12.CD
és 11/A, 10/A

osztályfőnökök;Jaloveczkiné
ig.h.

20. péntek

szakköri foglalkozások leadása:hely, időpont, név,
csoportnévsorok korrigálása a
tanárszerveren(augusztus 31-i korrigálása)
mk.vez.,igh-k, Páli N.igh
OKTV jelentkezések határideje
gólyaavató

23. hétfő

szakkörök indulása (22 órán túliak)

25. szerda

Tanév eleji adminisztrációk ellenőrzése a
Krétában
és a csoportnévsor mappában, törzslapon;
tananyagbeosztás
felzárkóztatási tervek;DSD programot segítő terv
nyelvvizsgákat segítő anyagok elkészítése

ig.,szaktanárok

osztályfőnökök
ig.,igh-k;szaktanárok

26. csütörtök

Európai nyelvek Napja-nyelvi Parti

Derekas G.mk.vez.

27. péntek

tananyagbeosztások ellenőrzése

mk.vezetők
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OKTÓBER
Időpont

Feladat, program

okt.4-5. p.-szo. ECL nyelvvizsgák

Felelős
Pongó Csilla

04. péntek

megemlékezés az aradi vértanúkról -aulában; történelem
órákon

Páli N. igh.

09.-13.sze.vas.

marosvásárhelyi cserekapcsolat nálunk

ig.;Radva L.

10.csütörtök

10 éves az ECL nyelvvizsgaközpontunk

Pongó Csilla

11.péntek

ERASMUS nap

Páli N.igh.

17.csütörtök

mesemondó verseny iskolai forduló

Banga-Burány Teréz

18.péntek

Beiskolázási/felvételi tájékoztató közzététele

ig.

22. kedd

iskolai megemlékezés - október 23.;rövidített órák

Páli N.igh.

25. péntek

őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

okt.28. hétfőnov.3.vasárn őszi szünet
ap

Simonyi Zs. Helysírási verseny iskolai forduló

Egyedné Kovács
Mónika
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NOVEMBER
Időpont
nov. 4.(hétfő)

Feladat, program
őszi szünet utáni első tanítási nap

ig.

07. csütörtök

jelentkezés a decemberi ECL nyelvvizsgára

Pongó Csilla

13.szerda

Nyílt nap 6. osztályosoknak

ig.; isk.titk.; ig.h.-k

14. csütörtök

szülői értekezlet,majd fogadóóra minden osztálynak ig.;Jaloveczkiné igh., of-k
17-18 óra: szülői értekezlet; 18-19 óra: fogadóóra
Páli N.ig.h.; Orháné
DSD-II. próbavizsga 14.30

15.péntek

Nyílt nap 8. osztályosoknak
Bolyai csapatverseny iskolai forduló

ig.; isk.titk.; ig.h.-k
Rabi Magdolna

19.kedd

Implom J. helyesírási verseny iskolai forduló

Haász Gyöngyi

22. péntek

8.évf.1.id.ny.méréshez és kompetenciaméréshez
adatszolgáltatás OH-nak

Páli N. ig.h.

27.szerda

DSD-II. írásbeli

Páli N.igh.;Orháné

29. péntek 16.30 szalagavató

Felelős

Páli Noémi ig.h.;
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DECEMBER
Időpont
03. kedd

Feladat, program
Szép Magyar Beszéd 7.-8. évf. verseny iskolai forduló

Felelős
Lőrincz Attila

06. péntek

Jelentkezés határideje a felvételi eljárást megelőző
írásbeli
vizsgára / 6. osztályosok, 8. osztályosok /

ig.,iskolatitkár

06- 07. (p.-sz.)

ECL nyelvvizsga

Pongó Csilla

07. szombat

Munkanap (dec.24-i munkanap áthelyezés miatti)

ig.

10. kedd

Szép Magyar Beszéd 9.-12.évf. verseny iskolai forduló

László Erika

11. szerda

központi irásbeli felvételi feladatlapigény bejelentése az
Oktatási Hivatalnak

ig,iskolatitkár

14. szombat

Munkanap (dec.27-i munkanap áthelyezés miatt):pénteki
nap
Pályaorientációs tanítás nélküli nap (1.nap)

ig.

16.-17. hétfő-kedd

DSD - II. szóbeli nyelvvizsga

Páli N. ig.h.

16.-19. (hétfő-csüt.) karácsony ünneplése osztályonként
(délután!)

of.-k

20. péntek

téli szünet előtti utolsó tanítási nap - röv. órák után (12.30) ig., ig.h.-k;

dec.21. szombatjan.05. vasárnap

téli szünet
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JANUÁR
Időpont
06. hétfő

Feladat, program
a téli szünet utáni első tanítási nap

Felelős
ig, ig.h.-k

később meghat. Bendegúz Nyelvész verseny

Rabi Magdolna

jan. 08 - április
24.

Páli N. igh.;
testnevelők;laboránsok

tanulók fizikai állapotának mérése

08. szerda 17.00 felvételi tájékoztató a 8.osztályosoknak és szüleiknek

ig.,iskolatitkár

09. csütörtök
17.00

felvételi tájékoztató a 6.osztályosoknak és szüleiknek

ig.,iskolatitkár

13. hétfő

Jelentkezés a februári ECL nyelvvizsgára

Pongó Csilla

18. szombat
10.00

írásbeli felvételi a hatodikosoknak és
nyolcadikosoknak

iskolavezetés;
iskolatitkár

21. kedd

félévi osztályzatok lezárása és beírása a naplóba

szaktanárok,ig.h-k

22. szerda 14:30 osztályozó értekezlet két csoportban

ig.,igh-k

23. csütörtök
14.00

pótló írásbeli felvételi vizsga (6.o. és 8.o.)

ig.,iskolatitkár

27 - 31. (h.-p.)

a félévi értesítők kiosztása

osztályfőnökök

27.hétfő 14.30

diákparlament-IDB választás

Borbély Zoltán
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FEBRUÁR
Időpont
04. kedd 14.30

Feladat, program
félévi értékelő értekezlet

05. szerda

Édes Anyanyelvünk verseny írásbeli iskolai forduló dr Mayer János

06. csütörtök

kiértesítés a felv. eljárást megelőző írásbeli
vizsgáról,
kifüggesztés, a teljesítménylapok személyes
átvétele
szülői értekezlet, majd fogadóóra mindenkinek
szülői értekezlet : 17.00 - 18.00
fogadóóra : 18.00 - 19.00

Felelős
ig.

ig., iskolatitkár

Jaloveczkiné igh., of.-k

07-08. (pé.-szo.)

ECL nyelvvizsga

Pongó Csilla

10. hétfő

Versmondó verseny 7.-8. évf.

Gombásné Elmer Éva

13. csüt.

félévi beszámoló küldése az Intézményi
Tanácsnak,
és a fenntartónak

ig.

14. péntek

jelentkezés érettségi vizsgára - a határidőre
felhívás
jelentkezés a felsőoktatásba-a határidőre felhívás

of.-k, Jaloveczkiné igh.

19. szerda

ig., iskolatitkár
általános iskolai jelentkezési lapok beérkezése
Édes Anyanyelvünk verseny szóbeli iskolai forduló dr Mayer János

20.-21. (csüt.péntek)

Megemlékezés a kommunista diktatúrák
áldozatairól

szaktanárok; of.-k

22. szombat

Bélás Bál

Szülői Szervezet

24. hétfő

Versmondó verseny 9.-12.évf.

Radva László

28. péntek

tanítás nélküli munkanap (2.)

febr.28. péntekmárc.4. szerda

Sítábor

Haász Gy.
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MÁRCIUS
Időpont
02.hétfő

Feladat, program
Tanítás nélküli munkanap (3.)

Felelős
ig.

12. csütörtök

Jelentkezés az áprilisi ECL nyelvvizsgára

Pongó Csilla

13. péntek- 12.30

iskolai ünnepség - március 15.
rövidített órák után az udvaron
DSD I. írásbeli

Páli N. igh.
9.évf. of-k

ig.; igh.-k
16.- 20. hétfő-péntek. Következő tanévi választható tantárgyak
fenntartói jóváhagyás-közzététel honlapon
Szülői szervezeti/diákönkormányzati véleményezés
26. csütörtök

a jelentkezők jegyzékét megküldi a Felvételi
Központ a középiskoláknak

ig.
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ÁPRILIS
Időpont
01. szerda

Feladat, program
Gondán-Horváth díj meghirdetése

Felelős
László E.; of-k

07. kedd

előzetes jelentkezés emelt szintű képzésre -10.évf. igh.-k; 10.évf. of.-k
László Erika mk.vez.
Költészet Napja - könyvtári program

08. szerda

Bélás nap-Tanítás nélküli nap (4.nap)
ideiglenes felvételi rangsor elküldése a
Felvételi Központnak

08. szerda

tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

09. csütörtök - 14.
kedd

tavaszi szünet

Borbély, DÖK
ig., iskolatitkár

14. kedd-17.péntek az Év pedagógusa-elektronikus szavazás

ig.

16. csütörtök

Holocaust emléknap

of.-k;szaktanárok

17. péntek

A Gondán-Horváth díj pályázat beadási határideje: László Erika
legkreatívabb diák;tanár - javaslattétel határideje
Pongó Csilla
ECL nyelvvizsgák

18. szombat

ECL nyelvvizsgák

Pongó Csilla

23. csütörtök

OH megküldi az egyeztetett felvételi rangsort
tanulói kitüntetések, díjazások

ig.és igh.-k

27. hétfő

Végzősök jegyeinek lezárása

szaktanárok

28. kedd

osztályozó értekezlet:12.évfolyam

ig.;ig.h-k;of-k,

29. szerda

rövidített órák
végzős diákok képviselői és az isk. vezetés
hagyományos találkozója
bolondballagás (rövidített órák után - 12.30)
szerenád

Páli N.ig.h.
ig., igh.-k, of-k

Felvettek-kiértesítések megküldési határideje
Ballagás; tanítási nap 0.-1-.2.-3.órák megtartva
végzősöknek egyéni tanrend

ig.
ig.;ig.h.-k

30.csütörtök

igh.-k, of.-k
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MÁJUS
Időpont

Feladat, program

Felelős

01. péntek- 06.
szerda

munkaszüneti nap, tanulmányi kirándulások

of.-k.

04.-25.

írásbeli érettségik;

ig.

04. hétfő
05. kedd
06. szerda 15:00

ér. írásbeli, tanítás nélküli munkanap (5.)
ér. írásbeli, tanítás nélküli munkanap (6.)
ér. Írásbeli, tanítás nélküli munkanap (7.)
nyelvi szintfelmérés (a felvett 6. és 8. osztályosoknak)
Marosvásárhelyre utazás - testvériskolai delegációnk

ig.,igh-k
ig., igh-k
ig., igh-k
Páli N. igh.;
Radva L.

07.csütörtök

ér. írásbeli
délutáni tanítás - rövidített órákkal

ig., igh-k

08. péntek

ér. írásbeli
délutáni tanítás - rövidített órákkal

ig., igh-k

13. szerda 17.00

tájékoztató a felvételt nyert 6. osztályosok és szüleik
részére

ig., iskolatitkár

14. csüt. 17.00

tájékoztató a felvételt nyert 8. osztályosok és szüleik
részére ; jelentkezés a júniusi ECL nyelvvizsgákra

ig., iskolatitkár

20. szerda

jelentkezés az emelt szintű képzésekre(10.évf.)
idegen nyelvi kompetencia mérés (8.évfolyam)

of.-k, igh.-k
ig. igh-k

22. péntek

javaslat munkaközösségvezető személyére

27. szerda

kompetencia mérés (matematika/magyar) (8. és 10. évf.) Jaloveczkiné ig.h.

06.-10.(sze.-vas.)
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JÚNIUS
Időpont
01.hétfő

Feladat, program

Felelős

Pünkösd

02. kedd - 05. péntek előző évi kompetencia mérés elemzése, intézkedési
terv elkészítése

ig.

03. (sze.) - 10.(sze.)
?????

emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák,
a résztvevő tanároknak tanítás nélküli munkanap

OH, ig.

04. csütörtök

Nemzeti összetartozás napja-Trianon 100 éves

Páli N. igh.

09. kedd 14.00

év végi osztályzatok lezárása; kerti party;

igh.-k, szaktanárok

10. szerda 14.00

osztályozó konferencia / 7- 11.évfolyam /
két csoportban (év végi adminisztráció)

ig. szaktanárok,
igh.-k, of.-k

12.péntek

Turisztikai nap-tanulmányi kirándulások

ig.h.-k;of.-k

15. hétfő

utolsó tanítási nap: 1.-2.-3. órák

15.-28. ???????

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
(beosztás a jelentkezések után márciusban!)

ig., igh-k

16. kedd 12.00-ig

a bizonyítványok megírása, összeolvasása
leadása, tanítási év végi adminisztráció

ig., igh.-k, of.-k
szaktanárok

18. csütörtök 18.00

tanévzáró ünnepély

ig., igh., of.-k

19.-20. (p.-szo.)

ECL nyelvvizsgák

Pongó Csilla

22. hétfő. 8.00-12.00

beiratkozás a hatodikosoknak/fellebb. nyelvi
szintfelmérője

ig., igh.-k,
iskolatitkár

22. hétfő - 30. kedd

szaktantermek, szertárak,szekrények stb. rendezése, munkaközösségek

23. kedd 8.00-12.00

beiratkozás a nyolcadikosoknak/fellebb. nyelvi
szintfelmérője

ig.,igh.-k,iskolatitkár

25.csütörtök

tanévzáró értekezlet

ig., igh.-k;
mk.vezetők

26.péntek

kompetenciamérés intézkedési terv a fenntartónak

ig.

július 01-től szerda

szabadság

ig.

Kiemelt feladatok a 2019/2020-as tanévben
1.) Külső, belső mérések értékelések
a)Idegen nyelvi kompetencia mérés (2020.május 20. és Kompetencia mérés:2020. május 27.;kompetencia
mérés május29.
b) Tanulók fizikai állapotának,edzettségének felmérése: 2020 január 8.-2020.április 24.között

2.) Pályázati projektek megvalósítása
TIOP 1.1.1. 2012. interaktív táblák (4db) program nyomonkövetés
Erasmus+KA2
Erasmus+KA1
Határtalanul-19-00

4.) Önértékelés:4- 6 fő

5.) Intézményi önértéklési intézkedési terv
Felzárkóztatás szükségességének felmérése bejövő évfolyamoknál
Témazárók egységesítésének folytatása - minimum egy évfolyamra kiterjedően
Fezárkoztatási foglakozások : beszámolók készítése

Tanítási szünetek a szorgalmi időben
őszi szünet
2019. október 28. (hétfő) - 2019. október 31. (csütörtök)

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap 2019. november 04. (hétfő)

téli szünet
2019. december 20. (péntek) - 2020. január 5. (vasárnap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő)

tavaszi szünet
2020. április 9. (csütörtök) - 2020. április 14. (kedd)

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 8. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap 2019. április 15. (szerda)

tanítás nélküli munkanapok
1. nap: 2018. december 14. szombat - pályaorientációs nap
2. nap: 2019. február 28. péntek
3. nap: 2019. március 2. hétfő
4. nap: 2019. április 8. szerda - Bélás nap (diáknap)
5. nap: 2019. május 4. hétfő - írásbeli érettségi-magyar
6. nap: 2019. május 5. kedd - írásbeli érettségi-matematika
7. nap: 2019. május 6. szerda - írásbeli érettségi-történelem

