Szent József Katolikus Szakközépiskola és
Szakiskola
2016/2017-es tanévének munkaterve

A munkatervet készítette:
A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés száma és kelte:...............................................
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Kedves Kolléganők, Kollégák, Kedves Dolgozóink!

Kedves Kollégák!
A szaktárca képviselőinek nyári ígéreteiben bízva reméljük, hogy az új tanév könynyebb lesz, mint az elmúlt. A 2016/17 - es új tanév egyik fontos célkitűzéseként jelölte meg
az oktatási tárca a leszakadó tanulók számának csökkentését, az oktatásból kikerültek újra
rendszerbe vezetését. Nem új számunkra ez a mondhatni országos szintű feladatmeghatározás, hiszen szakiskolánk vezetése, tanári kara mondhatni alapítása óta kisebbnagyobb mértékben küzd ezzel a káros folyamattal. Az sem titok, hogy az új tanév szervezése,
diáklétszám alakulása, alakítása során is megküzdöttünk, bőrünkön éreztük ennek a feladatnak a súlyát, az elmúlt tanévben lemorzsolódottak hiányát. Ezért is hangsúlyos és fontos feladatként kell kezelnünk az ifjúságvédelmi munkát, az osztályfőnökök ilyen irányú megelőző
tevékenységét.
Éves munkatervünket- mely az éves feladatellátás egyik szakmai dokumentuma- a
tanügyigazgatás tartalmi és formai szempontjainak figyelembevételével a nevelési testület
által elfogadott pedagógiai program, intézményi minőségirányítási programunk, a tanévzáró
értekezlet határozatai, a munkaközösségek tervei és a hatályos jogszabályok alapján állítottuk
össze.
A 2016/2017. tanévet 6 iskolai osztályban 67 fő tanulóval indítottuk. Tanulói létszámok megoszlása: a kifutó évfolyamokon 33 fő tanul 3 osztályban, ebből SNI tanuló 3 fő. Az új
szakképző évfolyamokon 35 fő tanul 3 osztályban, ebből SNI tanuló 10 fő.
A tanulók összetétele, neveltségi állapota, ifjúságvédelmi helyzete:
Az előző évi neveltségi állapotfelmérések alapján megállapíthatjuk, hogy a tanulócsoportok összetétele igen heterogén. A HH és HHH tanulók száma igen magas. A magatartás és
a tanuláshoz való viszony területén is változatos a kép. Az agresszivitástól az önzetlen segítőA Szent József Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola 2016/17-es tanévi munkaterve 2

készségig, a több tantárgyból történő bukástól az elért szép sikerekig minden megtalálható az
egyes osztályokban. A tanulóink életkörülményeit vizsgálva az alábbi veszélyeztető tényezőket találtuk, illetve találjuk folyamatosan:
- Gyermekét egyedül nevelő szülő
- Rendezetlen családi jogállapot
- Nevelési hiányosság
- Káros életvezetési szokások
- Antiszociális környezet
- Gondozatlanság, felügyelet hiánya
- Érzelmi hiány
- Túlzott szorongás, gátlás
- Rossz anyagi helyzet, munkanélküliség.
A nevelési feladatok meghatározásánál figyelembe kell vennünk, hogy egyre inkább
nő a veszélyeztetett környezetben, rossz szociális körülmények között élő gyermekek száma.
Ezért fokozott figyelmet kell fordítanunk:
- a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységre,
- a felzárkóztatást segítő programjainkra
- olyan befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítására, melynek keretei között
megkezdődik a tényleges együttnevelés, a különböző háttérrel rendelkező gyermekek egy
csoportba való nevelése.

A nevelőtestület belső szerveződése:
Az intézmény szervezeti felépítése alapján egy szakmai munkaközösség működik.
Ezen belül a nevelési folyamatokat koordináló osztályfőnöki munkaközösség alakítja ki az
intézményi szervezet horizontális és vertikális együttműködését, melyek tevékenységét külön
éves munkaterv képezi.
Intézményi dolgozók száma: Pedagógus munkakörben: 11 fő (közismereti tanár,
szakmai elméleti tanár, szakoktató), ebből 5 fő óraadó. Nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkakörben 1,5 fő (iskolatitkár, rendszergazda) Egyéb dolgozók ( gazdasági-, műszaki-,
kisegítő dolgozó) száma: 3 fő
Technikai / tárgyi feltételek: Iskolánk több épületében 4 tanteremben, 4 szaktanteremben végezzük nevelő-oktató munkánkat ebben a tanévben.
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VI. 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet a 2016/2017 tanév rendjéről
A köznevelésről szóló törvény 80. §-ának (1) bekezdése alapján a 2016/2017. tanévben országos mérés értékelés keretében kell megvizsgálni az olvasási –szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A
méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő
szakértők bevonásával 2017. május 24-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az
érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. - A köznevelésről szóló törvény 80.
§-ának (1) bekezdése alapján a 2016/2017. tanévben országos mérés értékelés keretében kell
megvizsgálni a tanulók fizikai állapotát és edzettségét. A vizsgálatot a törvényi előírásoknak
megfelelően 2017. január 4-től május 30-ig végezzük.
Egészség nevelés (iskola- egészségügyi ellátás)
Az 1997 évi CLIV. Törvény alapján a tanulói jogviszony fennállása alatt végzett iskola-egészségügyi tevékenységek iskolánkban:
Az életkorhoz és szakmákhoz kötött kötelező védőnői és orvosi szűrővizsgálatok a 911. évfolyamon Védőnő által végzett önálló vizsgálatok: látásélesség, hallás, színlátás, testmagasság és testsúly mérése, vérnyomásmérés, mozgásszervek, pajzsmirigy vizsgálata. Cél: a
rendellenességek és eltérések kiszűrése, egészséges fejlődés nyomon követése, szükség esetén
további szakorvoshoz utalás Orvosi vizsgálat: fizikális belgyógyászati szűrés, védőnő által
kiszűrt elváltozások ellenőrzése, szakorvosi vizsgálat irányítása. A tanulóknál végzett vizsgálatokról a szülő írásbeli értesítést kap. Szükség esetén a szakorvosi vizsgálat eredményét a
védőnőhöz kell visszajuttatni. Egészségnevelési órák: családtervezés, fogamzásgátlás, Szenvedélybetegségek megelőzése, önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, nemi úton terjedő betegségek, személyi higiéné. A védőnő fogadóórát hetente egy alkalommal tart, a megadott, ill.
egyeztetett időpontban felkereshetik a diákok, szülők, pedagógusok.
A tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontjai:
2017. április 2-től május 27-ig végezzük (Nemzeti Köznev.tv 80§ (1) alapján).
Iskolai erőszak megelőzése érdekében tett intézkedéseink Belső (intézményen belüli)
Nevelési programunkból levezetett osztályfőnöki tantervünk programjainak alkalmazása,
tanár-diák viszony megerősítése (egyéni bánásmódra épülő személyiség- és közösségfejlesztés)
- Kognitív viselkedésterápia és művészeti terápia alkalmazása
- Esetmegbeszélő csoportok (ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök) létrehozása
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- Vallási nevelés-keresztény értékek, értékrend közvetítése
- Drámapedagógia- filmvetítés és elemző megbeszélés Külső (intézményen kívüli)
- Együttműködési formák lehetőségeinek bővítése a családsegítő szolgálatokkal
- Kapcsolatfelvétel a rendőrség bűnmegelőzési osztályával (bűnmegelőzési programok)

Az új tanév legfontosabb időpontjai, teendői
Továbbiakban az új tanév legfontosabb időpontjaira, országos és helyi szintű közoktatási, nevelési feladatira hívom fel a figyelmet, melyek szakiskolánkra is vonatkoznak, s melyeket a köznevelési és szakképzési törvény ír elő az intézmények számára.
A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök)
és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma a nappali oktatás
munkarendje szerint működő szakiskolában száznyolcvankettő nap.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2017. május 4.
A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt
munkanapon belül kell megküldeni.
Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás
céljából meg kell küldeni az iskola szülői munkaközössége vezetőjének, az intézmény fenntartójának.
Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú
iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás
nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). A
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téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).
Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet,
valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha heti pihenőnapon tartott tanítási
nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1)
bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
A vizsgák rendje
Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
A szakiskolákban, szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét– az alábbi
időszakban kell megszervezni:
írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2017. május 15-16; 18-19.; 22. 8.00 órától
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2017. június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2016. május-június

Dolgozóink beosztása, feladat-ellátási területeik intézményünkben (2016/17)
Varga Pálné: igazgató
Zahar Béla atya: hittantanár, szakiskolánk lelki vezetője.
Czene Zoltánné Szakmai munkaközösség vezetője, 10. szakács osztály osztályfőnökeközösségvezetője.
Varga Gábor: Osztályfőnöki munkaközösség vezetője. 11. Eladó és 11. Szakács osztály osztályfőnöke-közösségvezetője, Családlátogatás, sportkör, könyvtár felelőse.
Juhászné Csuberda Orsolya: 9. eladó és SNI osztály osztályfőnöke-közösségvezetője, tankönyv felelős, iskolai kulturális, közösségi programok szervezője, ifjúságvédelmi felelős, rövid reggeli imák vezetője
Végh Levente: A 9. asztalos osztályfőnöke- közösségvezetője.
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Filkorné Gordos Mária: matematika-kémia tanár, óraadó
Dudás Sándorné: eladó szakoktató, óraadó
Trepinszki Istvánné: szakoktató
Mohács Ferencné: szakoktató
Deák Lajos: testnevelés
Fazekas György: Társadalomismeret
Mákosné Rácz Ella: Gyógypedagógia, fejlesztés
Technikai dolgozóink:
Szántóné Gordos Gyöngyi: gazdaságvezető
Galamb Zsuzsanna: iskolatitkár
Oláh Klaudia: szakács
Fekete Jánosné: takarítónő
Gál Pál: gondnok, fűtő
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A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás
lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben
A
1.

B
Határidők

Feladatok

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János
Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba,
2.

3.

4.

2016. 09. 12.

2016. 09. 30.

2016. 10. 20.

5.

2016. 10. 20.

6.

2016. 10. 31.

7.

2016. 11. 15.

valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő

jelentkezésről.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza
a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási
formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak
szerint –
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi
eljárásuk
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell
hozniuk
a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás

rendjéről.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli
felvételi
vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

8.

2016. 12. 09.

9.

2016. 12. 13.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül
a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén
a pályázatban megjelölt – intézménybe.
Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig
az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon –
10.

2016. 12. 14.

11.

2017. 01. 20.

12.

2017. 01. 21.

a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők
alapján
a feladatlap-igényüket.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra

13.

14.

2017. 01. 21., 10.00

és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára
az érintett intézményekben.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,
továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó
2017. 01. 26., 14.00 Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos
ok

miatt nem tudtak részt venni.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
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15.

2017. 01. 27.

16.

2017. 02. 09.

megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt
vett

tanulókkal.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a
Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 92. szám

7364

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények
17.

2017. 02. 09.

a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű
előzetes

értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával –
értesítik
az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és

18.

2017. 02. 15.

19.

2017. 02. 15.

20.

2017. 02. 20–03. 09.

21.

2017. 03. 10.

22.

2017. 03. 16–17.

8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül
is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói
adatlapot
a Hivatalnak.)
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott
rendészeti
szakgimnáziumokba.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők

felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti,
korábban

23.

2017. 03. 20.

beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot

ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk

24.

2017. 03. 23.

25.

2017. 03. 30.

jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot

26.

2017. 03. 30.

a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy
intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint
az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot
a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy
intézményeket, és erről az állami intézményfenntartó központon keresztül

tájékoztatja az általános iskolákat.
27.

28.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek
2017. 04. 04.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal
által
2017. 04. 07.

29.

2017. 04. 19.

30.

2017. 04. 26.

31.

listáját.

meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és
tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy

2017. 05. 08–19.

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi
eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek
fel.
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32.

2017. 05. 08–08. 31.

33.

2017. 05. 19.

34.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola

2017. 06. 01.

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás
befejezése
a fenntartónál.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó
lakhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi
kerületi)
hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben

35.

2017. 06. 19.

kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén

működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési
intézményt,
amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
MAGYARKÖZLÖNY•

2016. évi 92. szám

7365

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére,

36.

2017. 06. 19.

37.

2017. 06. 22–24.

38.

2017. 07. 26–08.11.

amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési
Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl
legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban
részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi
tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési

Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag
a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre

való felkészítést folytató szakképző iskolába.
39.

2017. 08. 01–31.

40.

2017. 08. 31.

Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti
szakgimnáziumokba.
Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.
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További fontos fejlesztési teendők, tervek az új tanévben, s középtávon:
1. Tovább szeretnénk folytatni, befejezni az ablakok korszerűsítését (pályázat)
2. Az energiatakarékosság megköveteli az intézmény külső hőszigetelését (pályázat)
3. A tetőzetet borító azbeszt tartalmú, elavult hullámpala cseréje (pályázat) – többször
próbálkoztunk pályázni, eddig sajnos eredménytelenül.
4. Az épületegyüttes jobb állagmegóvását szolgáló csapadékvíz-elvezetés megoldása.
5. Oktatással összefüggésben kívánatos a diáklétszám emelése, az alapító okiratban rögzített 100 fő elérése, középtávon felkészülés egy negyedik –például a cukrász szakma
bevezetésére, amelyre Nógrád megyében kiemelt igény van. Természetesen ez egy
távlati javaslat, konkrét lépéseket a mindenkori iskolavezetésnek a fenntartóval egyeztetve kell majd meghozni!
6. Felnőttképzés megpályázása a munkaügyi központon keresztül, az adottságaink kihasználása érdekében, amely az eladó, szakács és az asztalos szakmát nyújtaná, amely
az intézmény részéről minden feltétel adott.
7. A duális képzésre való tekintettel, a külső gyakorlóhelyekkel való következetes kapcsolattartás a tanulók színvonalas felkészítése érdekében.
8. A felsőbb évfolyamokon való lemorzsolódás csökkentése, külső előadók bevonásával
is.(Drogprevenció, szexuális felvilágosítás)
9. Tanulóink családi helyzetének megismerése, rendszeres családlátogatásokkal.
10. Iskolánk népszerűsítése, a beiskolázási létszám növelése érdekében.(iskolalátogatás,
média, pályaválasztási napokon való aktív részvétel, nyílt napok szervezése)
11. A kompetenciamérésre való megfelelő felkészítés.
12. A megnyert pályázat adta lehetőség kiaknázása a közösségépítés érdekében, a tanulóink körében.
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Ütemterv, naptári terv a 2016/2017-es tanévre:
Augusztus

Feladat megnevezése

Felelős

22. hétfő

igazgatói konferencia az EKIF szervezésében

Igazgató

Szentkúton
23. kedd

Javítóvizsgák

Igazgató
Vizsgáztató tanárok

24. szerda

tantestületi értekezlet

Igazgató
tantestület

Szeptember

Feladat megnevezése

Felelős

01. csütörtök

Tanévnyitó szentmise, rövid ünnepség

Igazgató, Béla atya,

Osztályfőnöki órák, diákok tájékoztatása

osztályfőnökök

Első órában tanulók baleset- és munkavédelmi, va-

Végh Levente,

lamint tűzvédelmi oktatása az ebédlőben, tanköny-

Juhászné Orsi, Varga

vek kiosztása

Gábor

05. hétfő

DÖK-ülés, tagok megválasztása

Juhászné Orsi

7-8. csütörtök

Kirándulás Csolnok, Esztergom, Renovabis pályázat Igazgató

9-én pénteken

Kisboldogasszony ünnepe

Béla atya, Juhászné

Szent Teréz

Orsi

21. szerda

Magyar dráma napja

Juhászné Orsi

23. péntek

Szent Gellértnek a katolikus iskolák védőszentjének Igazgató, Béla atya

02. péntek

ünnepe - diákmise
26. hétfő

Szentírás ünnepe

Béla atya

28. szerda

Szintvizsga 10 szakács

Igazgató
Mohácsné

30. péntek

Kis Szent Teréz ünnepe, Mária hónapjára készülünk Béla atya

Október

Feladat megnevezése

Felelős

06. csütörtök

Az aradi vértanúk emléknapja- megemlékezés

Juhászné Orsi

7. péntek

Magyarok nagyasszonya ünnep – Diákmise

Igazgató, Béla atya
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Nevelőtestület
11. kedd

XXIII. János pápa, Vatikáni Zsinat pápája

Béla atya

14. péntek

Kirándulás Visegrád, Budapesti Állatkert

Igazgató,
osztályfőnökök

15. szombat

Munkanap (okt 31. ledolgozása)

20. csütörtök

II. János Pál pápa ünnepe

24. hétfő

Tanítás előtti megemlékezés az 1956-os forradalom- Igazgató,

27. csütörtök

Varga Pálné

ra

Juhászné Orsi

Negyedéves értekezlet

Igazgató, Nevelőtestület

28. péntek

őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Béla atya

Halottak napi szentmise

November

Feladat megnevezése

Felelős

02.-04.

Az őszi szünet

07. hétfő

Őszi szünet utáni első tanítási nap

Igazgató,

Szent Imre ünnepe megemlékezés

nevelőtestület
Juhászné Orsi

14. hétfő

Magyar szentek és boldogok ünnepe

Juhászné Orsi

14. hétfő- 29. kedd

Iskolánk népszerűsítése (iskolalátogatás, nyílt napok Juhászné Orsi
szervezése), végzős 8. osztályosok figyelmét felhív- Varga Gábor
juk iskolánkra.

30. szerda

Első Adventi gyerta meggyújtása További gyertya- Béla atya
gyújtások: dec. 07 és dec. 14 és dec.20-án, a karácsonyi szentmisénken

December

Feladat megnevezése

Felelős

06. kedd

Mikulás, Szent Miklós

Béla atya,
Juhászné Orsi
Tantestület

03. szerda

Balázsolás

Béla atya
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08. csütörtök

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnep

Béla atya

09. péntek

Nevelők és dolgozók lelki napja

Igazgató, Béla atya,

Zakopane- Lengyelország
II. János Pál pápa emléktemplom
20.kedd

Karácsonyi szentmise és ünnepség

Igazgató, Béla atya,
Juhászné Orsi
Varga Gábor,
Végh Levente

21. szerda

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Végzőseink szalagavató ünnepsége

21.- január 2.

Téli szünet

Január

Feladat megnevezése

03. kedd

A téli szünet utáni első tanítási nap

04. hétfő

NETFIT- felmérés megkezdése

Felelős

Varga Gábor,
Deák Lajos

06. péntek
12.(hétfőtől-

Vízkereszt- szentelmények diákmise iskola és diákjai Béla atya
megáldása

Juhászné Orsi

Szakmás tanulóink félévi vizsgája

Igazgató,

9. osztályosok szintvizsga időpontjának egyeztetése, Iskolatitkár,
jelentkezés
18. szerda

Osztályozó értekezlet

Igazgató, tantestület

20. péntek

Első félév utolsó tanítási napja.

Igazgató,

A magyar kultúra napja – tanítás előtti verses, zenés Juhászné Orsi
köszöntő műsor
27. péntek

Félévi értesítők kiadásának utolsó határideje – elekt- Igazgató, osztályfőronikus napló segítségével

nökök

Félévi munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet
Február

Feladat megnevezése

Felelős

02. szerda

Gyertyaszentelő nagyboldogasszony ünnepe

Béla atya

10. péntek

betegek világnapja

Tantestület

13. hétfőtől

Farsang

Tantestület

A Szent József Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola 2016/17-es tanévi munkaterve 14

14. kedd

Bálint nap

Tantestület

15. szerda

Az általános iskolák továbbítják a jelentkezési lapo- Igazgató, iskolatitkat a középiskolákba

kár, Czene Zoltánné

24. péntek

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

Juhászné Orsi

28. kedd

Húshagyókedd

Március

Feladat megnevezése

14. kedd

Tanítás előtt ünnepi megemlékezés, műsor az 1848- Juhászné Orsi

Felelős

49-es forradalom és szabadságharcról
15. szerda

Tanítási szünet

20. hétfő

Cigányság világnapja: Ceferínó- megemlékezés

Igazgató
tantestület

22. szerda

A víz világnapja, Szent József ünnepe (19-e)

Iskolatitkár
Juhászné Orsi
Béla atya

23. csütörtök

Ballagó tarisznyák megrendelése

Iskolatitkár
Varga Gábor

24. péntek

Gyümölcsoltó nagyboldogasszony ünnepe

Béla atya

29-31 ig

9. eladó és asztalos tanulók szintvizsgája

Igazgató
Osztályfőnökök

Április

Feladat megnevezése

Felelős

03.-07

Végzősök év végi vizsgái

Igazgató,

Digitális témahét

Iskolatitkár

07. péntek

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

Iskolatitkár

11. kedd

Költészet napja

Juhászné Orsi

12. szerda

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Igazgató, iskolatitkár

13-18.

Tavaszi szünet

19. szerda

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

Béla atya

Húsvéti mise

tantestület
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26. szerda

27. csütörtök

Az iskola megküldi a hivatalos felvételről vagy az

Igazgató,

elutasításról az értesítőt a jelentkezőknek.

Iskolatitkár

Szent József Kupa Sportnap

Tantestület

Környezettudatossági nap

Iskolatitkár

Osztályozó értekezlet a végzős osztályoknak

Igazgató
Osztályfőnökök

28. péntek

Szent József ünnepség

Igazgató

Ballagás
Május

Feladat megnevezése

Felelős

02.

József a munkás

Juhászné Orsi

15-22. közötti kije- Szakács tanulóink írásbeli vizsgája –
lölt napon

Igazgató

vizsgabejelentkezési folyamatot korábban megkezdjük.

10. hétfő

Madarak és fák napja

Iskolatitkár

24. szerda

Országos kompetenciamérés 10. osztályosoknak

Igazgató,

29. hétfőtől

Diákok év végi vizsgái

tantestület

30. kedd

Szent Jobb megtalálásának ünnepe

Juhászné Orsi

Június

Feladat megnevezése

Felelős

07. szerda

Pünkösdi szentmise

Béla atya
Igazgató

13 kedd

Osztályozó értekezlet

15. csütörtök

A tanév utolsó tanítási napja

19. hétfő

Hálaadó szentmise, ünnepi tanévzáró

Nevelőtestület
Igazgató, Béla atya,
Juhászné Orsi

22-23. csütörtök-

Beiratkozás

péntek
26. hétfő

Igazgató, iskolatitkár, leendő oszt-főn.

Tanévzáró értekezlet – erre az időpontra a tanév

Igazgató

munkáját értékelő, elemző írásbeli beszámolót, sta- Osztályfőnökök
tisztikai prezentációt a nevelőtestület megismeri,
megvitatja. Majd az ehhez kapcsolódó intézkedési
tervvel együtt másnap megküldi a fenntartónak.
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