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Munkaterv a 2013/2014-es tanévre

Készítette a Pedagógus Konferencia javaslatai alapján:
………........................................
Homonyik Katalin Éva
intézményképviselő
Nyíregyháza, 2013. augusztus 30.

A munkatervet a nevelőtestület 2013. augusztus 30-án megtárgyalta és elfogadta.
………………………………
Pedagógus Konferencia vezetője

A 2013/2014-es tanév

MUNKATERVE
A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:
Törvények:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
Kormányrendeletek:
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
Miniszteri rendeletek:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013-2014-es tanév rendjéről
I. Munkaterv:
az oktatás tárgyi és személyi feltételei
az oktató- és nevelőmunka céljai és feladatai az új tanévre
tervezett tevékenységek

A munkaterv melléklete
Diákönkormányzat éves terve
Gyermekvédelmi munkaterv
2013-2014 tanév feladatai és vállalásai
Közzétételi lista 2013-2014-es tanév
2013-2014-es tanévre vonatkozólag az 5-6 nap felhasználása
Tantárgyfelosztás
Éves terv
Reggeli ügyelet
Az érettségi vizsgára felkészítés feltételei a Waldorfban,
A középszintű érettségi bizottságban résztvevő kollégák névsora
A Waldorf Óvoda éves munkaterve

A Munkatervet folyamatosan kiegészíti az éves tervünkben szereplő havi eseménynaptár és
a Pedagógus Konferencia heti jegyzőkönyvei.
I. Munkaterv
a.) Az oktatás tárgyi és személyi feltételei:

Tárgyi feltételek: A létszámnak megfelelő bútorzattal, padokkal, székekkel és szekrényekkel
rendelkezünk. Hiányosságaink vannak tornaszerekből, térképekből, de ezeket folyamatosan
próbáljuk pótolni
Az intézményben várható tanulói létszám:
1. osztály 11fő

6. osztály 7fő

11. évfolyam 13fő

3. osztály 13fő

7. osztály 10 fő

13. évfolyam 11fő

4. osztály 12fő

8. osztály 7fő

Óvoda: 7fő

5. osztály 9 fő

9. évfolyam 5fő

összesen: 105fő

Személyi feltételek:
7 fő osztálytanító

1fő fejlesztő pedagógus

2fő szaktanár

5fő óraadó

1fő

3fő osztálykísérő

2fő idegennyelvtanár

1fő euritmia
tanár

3fő óvoda

iskolatitkár

b.) Az oktató- nevelőmunkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata:
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározónak tartjuk: A mindennapos testnevelés bevezetése az első, ötödik és kilencedik évfolyamon (Nkt.27§)
Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. A tartásjavító, preventív módszerek folyamatos alkalmazása. Ennek megfelelően a nevelési vonatkozások sokoldalú fejlesztése válik lehetővé segítség által.
A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsülése, védelme. A hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása. A szelektív szemétgyűjtés osztályonkénti megszervezése, tudatossá tétele.

3

Kiemelt nevelési feladat a normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése. A családi
neveltségi hiányok pótlása, javítása. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő tanulók
egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. Fejlesztő órákon történő
részvétellel.
Esztétikai nevelés fejlesztése, tudatos környezetformálás
Hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése

c./ A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek:

Tevékenység
A Nkt. módosításának és
az új jogszabályi változásoknak a megismerése. A
Pedagógiai Program,
SZMSZ, Helyi Tanterv,
Házirend aktualizálása a
jogszabályi változásoknak megfelelően
A tanulók személyiségének sokoldalú megismerésével a rendszeres
információcsere biztosítása az osztályban tanító
nevelőkkel és a szülőkkel, a fejlesztő pedagógussal és a logopédussal.
A nevelési programok
alapja az egyén és osztályközösség neveltségi
szintje.
A szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás
Epochatervek, tanmenetek elkészítése az elfogadott iskolai munkaterv
figyelembe vételével
óvoda nevelési terve
A fejlesztésre szoruló
tanulók felülvizsgálása a
nyilvántartások pontosítása..

Felelős
Minden érintett kolléga
és az óvónők

Határidő
folyamatos

Ellenőrzi
Intézményképviselő,
tagintézményvezető

Indikátor
dokumentumellenőrzés

Osztálytanítók,
osztálykísérők,
szaktanárok

folyamatos

Pedagógus Konferencia, Intézményképviselő

óralátogatás
dokumentumellenőrzés

Pedagógus Konferencia

folyamatos

pedagógusok

Pedagógus Konferencia
óvoda tagintézményvezetője

szeptember 16.

Intézményképviselő,
Intézményképviselőhelyettes

feljegyzések,
beszámolók
dokumentumellenőrzés

fejlesztőpedagógus,
osztálytanítók,
osztálykísérők,
szaktanárok

szept. 16.

Intézményképviselő,
Intézményképviselőhelyettes

dokumentumellenőrzés, beszámoltatás
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A testnevelő tanár feladata a mindennapos
testnevelés megvalósítása, megszervezése. A
helyi tantervbe beépült a
epochák ritmikus része
az euritmia órák mellé. A
rendszeres korcsolyázási
lehetőséget kihasználása

testnevelő tanár +

folyamatos

Intézményképviselőhelyettes

beszámoltatás

A diákjogok és kötelességek iskolai érvényesülését, a diákok iskolai
életről kialakított véleményét, javaslatait folyamatosan, a panaszkezelési eljárás alkalmazásával hallgatjuk meg és
kezeljük.
A tanulók kellemes közérzetét a tantermek,
folyosók, iskolai környezet virágosításával, ízléses dekorálásával kívánjuk biztosítani.
Az osztályfaliújságok
rendszeres dekorációja
az évfordulókhoz kötődik, illetve az osztály
életével kapcsolatos

DÖK

folyamatos

igazgató

beszámoltatás

Pedagógus Konferencia,
SZEK (szülők)

folyamatos

Intézményképviselő

tájékozódás

osztályközösségek +
Osztálytanítók, osztálykísérők

folyamatos

szeptember 2.

bejárás

A kulturális rendezvények látogatásával, bábszínház, színházlátogatás
szervezésével, múzeumok, tárlatok, kiállítások,
hangversenyek megtekintésével az ismeretek
iskolán kívüli bővítése
A nevelőtestület közös
belső képzése

művésztanár,
zenetanár,
osztálytanító,
osztálykísérők,
szaktanárok,

folyamatos

Intézményképviselő

beszámoló

2014.nyáron (július első hete)

Intézményképviselő

tájékozódás

Tanári ügyelet megszervezése

Pedagógus Konferencia,

szeptember 2.

Intézményképviselő

beszámoltatás

Az óvodákkal való kapcsolattartás megszervezése
A nyolcadik osztályos
szülők és tanulók folyamatos tájékoztatása a
középiskolai beiskolázással kapcsolatban.
Érettségire történő jelentkezés

Intézményképviselőhelyettes, konferenciavezető
Intézményképviselőhelyettes
8. osztályos osztálytanító

folyamatos

Intézményképviselő

beszámoltatás

2013. október 31.

Intézményképviselő

beszámoltatás

osztálykísérő, érettségiztető szaktanárok

2014.február 16.

Intézményképviselő

Próbaérettségi szervezése

osztálykísérő, érettségiztető szaktanárok

2013.december.
2014.április

Intézményképviselő

dokumentumellenőrzés, beszámoltatás
dokumentumellenőrzés

alsós osztálytanítók és
felsős epochát tartó
szaktanárok
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A reggeli ügyelet megszervezése

Konferenciavezető

szeptember 2.

Intézményképviselő

beszámoltatás

Tanulók fizikai állapotát
felmérő vizsgálat.
Hulladékgyűjtési akció

testnevelő tanár

2014. április

Intézményképviselő

8. osztályos osztálytanító

őszi és tavaszi

Intézményképviselőhelyettes

dokumentumellenőrzés
tájékozódás

A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek:
A tanév egészét átható kiemelt feladata a tantestület valamennyi tagjának az új törvényi
szabályozók naprakész ismerete, s ezek figyelembe vételével az iskolai dokumentumok
aktualizálása.
A nevelőtestület minden tagjának elengedhetetlen feladata:
o Az újonnan bevezetésre került kerettanterv alkalmazásának és beválásának vizsgálata
o A pedagógus életpályamodell megismerése
o Felkészülés a pedagógusminősítésre
o Az új munkaidőkeret megszervezése
o Az átdolgozott iskolai alapdokumentumok alkalmazása, felülvizsgálata
o A Házirend betartása és következetes betartatása,
o személyes példamutatás - a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása.
o a pontos adminisztrációs munka elvégzése,
o az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében.
o Az iskolai DÖK és a szülői közösség (SZEK) fórumait és lehetőségeit a nevelőtestületi
célok és feladatok megvalósítására partnerként, érdemi súllyal kell bevonnunk.
o Az iskolavezetőségnek a kiemelten fontos területeken a rendszeres ellenőrzést és értékelést folyamatosan kell végeznie.

Pedagógus Konferenciáink technikai része a feladatok megbeszélését, a problémák tisztázását, a munka értékelését, a kölcsönös tájékoztatást és továbbképzést szolgálják. Minden csütörtökön fél 3-tól-6-ig.
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NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK
Alakuló értekezlet

Felelős

Tanévet előkészítő szervezési feladatok
megbeszélése, munkatervi kérdések. A
tanév rendjének ismertetése.
- a 2013/2014-es tanév munkatervi vitája.
a tanulmányi- magatartás és szorgalmi
helyzet elemzése, értékelése
- a 8. osztályosok beiskolázási tapasztalatai - osztálytanító
Próbaérettségi tapasztalatai-13. évfolyam osztálykísérője

2013. augusztus 26. 9 óra

Konferenciavezető,
intézményképviselő

2013. augusztus 30.
2014. január

intézményképviselő

Tanévzáró értekezlet

A 2013/2014-es tanév értékelése, elemzése.
- a beszámoló vitája, javaslatok, kiegészítés
KONFERENCIÁK

2014. június

intézményképviselő

Értékelő,
Osztályozó

Tanulmányi, magatartási munka értékelése

január

intézményképviselő,
intézményképviselőhelyettes

Tanévnyitó értekezlet
Félévi értekezlet

intézményképviselőhelyettes, konf.vez.

június

A tanév rendje:
A tanítási év első tanítási napja: 2013. szeptember 02. (hétfő) utolsó tanítási napja: 2014.
június 13. (péntek). A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvan (180) nap.
Középiskolában befejező évfolyamon.2014. 04.30. (szerda)
A tanítási napok száma az középiskolában százhetvenkilenc (179) nap.
A tanítási év első féléve 2014. január 17-ig tart. Az iskolák 2014. január 24-ig értesítik ki a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A tanítási szünetek
Az őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január
6. (hétfő).
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A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).
A szorgalmi időben a nevelőtestület döntése alapján az 5-6 nap felhasználása a mellékletben található (M/5.)

Továbbképzés:
A hétéves továbbképzési ciklus keretében az akkreditált továbbképzések 2013 szeptemberétől folytatódnak. A továbbképzéseket a törvényi előírások figyelembe vételével szervezzük.
A továbbképzések körében előnyt élveznek az új Nemzeti köznevelési törvény megvalósításával kapcsolatos képzések.
A szervezett továbbképzések körébe tartoznak a házi bemutató órák, nyílt órák, a csütörtökönként tartandó belső képzéseink illetve a nyári egyhetes belső képzésünk.

Fejlesztő pedagógus feladata
Fejlesztési terv /órabeosztás készítése
A nevelési és tanulási problémával bíró, a magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók
fejlesztő foglalkozáson vesznek részt a szakértői véleményben foglaltak figyelembe vételével
- egyéni fejlesztési terv alapján.

Nyílt tanítási napok (szervezését a szülői igények figyelembe vételével valósítjuk meg.)
2013. szeptember 18.
október 16.
november 20.

2014. január 22.
február 19.

MÉRÉS:
Megnevezés

Időpont

Felelős

Kompetenciamérés

2014. május 28. szerda

Dr. Vassné Tarsovics Ágnes

6.-8.-10.)

ÉRETTSÉGI:
Megnevezés

Időpont

Felelős

Írásbeli

2014. május 5.-május 26.

Homonyik Katalin Éva

Szóbeli

2014.június 16.-27.

Homonyik Katalin Éva
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A 2013-14-es tanévben a munkaterv mellékletében található:
Az érettségi vizsgára felkészítés feltételei a Waldorfban, (M/9.)
A középszintű érettségi bizottságban résztvevő kollégák névsorával együtt (M/10.)

Tájékoztatás
A szülők tájékoztatására nagy figyelmet fordítunk. Biztosítjuk, hogy a szülők minden olyan
tervről, intézkedésről tudomást szerezzenek, amely gyermekük iskolai életében fontos, illetve anyagi vonatkozásban érinti őket.
Az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, a Pedagógiai Program, Helyi tanterv
illetve az óvodai Házirend, SZMSZ, Nevelési program a honlapon olvasható dokumentumok.
Ezek a dokumentumok papíralapon megtalálhatóak az iskola könyvtárában és az irodán illetve az óvodában is. Iskolai életünkről folyamatosan tájékozódhatnak a szülők az iskola honlapján a facebook oldalunkon, közös levelezőlistánkon, illetve az iskolai hirdetőkön.
Felelős: kommunikációs csoport
A rendszeres kapcsolattartás formái:
- Szülői estek: osztályonként minden hónap adott napján
- Fogadóórák: félévenként egyszer, osztálytanítói, osztálykísérői vagy szülői kezdeményezésre adott időpont egyeztetéssel
- Szülők közössége: Tájékoztatás az iskola oktatási-nevelési munkájáról, az iskolai működés
feltételeiről, az alapítványi támogatásokról, az előző tanév eredményeiről.
Felelős: intézményképviselő-helyettes, konferenciavezető, SZEK vezetője
A szülők véleményének, javaslatának figyelembe vétele minden törvény által előírt esetben -.
Felelős: SZEK, DÖK, intézményképviselő
A munkaterv - az éves terv/ eseménynaptárral egészül ki. (M/7. M/3.)
A munkatervet a nevelőtestület egyhangú szavazással elfogadta.

Nyíregyháza, 2013. augusztus 30.
………………………………………..
Homonyik Katalin Éva
intézményképviselő
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MELLÉKLETEK

1. Diákönkormányzat-munkaterv
2. Gyermekvédelmi munkaterv
3. 2013-2014 tanév feladatai és vállalásai
4. Közzétételi lista 2013-2014-es tanév
5. 2013-2014-es tanévre vonatkozólag az 5-6 nap felhasználása
6. Tantárgyfelosztás
7. Éves terv
8. Reggeli ügyelet rendje
9. Az érettségi vizsgára felkészítés feltételei a Waldorfban,
10. A középszintű érettségi bizottságban résztvevő kollégák névsora
11. A Waldorf óvoda éves munkaterve 2013-2014
12.Legitimáció-jegyzőkönyv
13.Jelenléti ív
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M/1. DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE
2013-2014-ES TANÉVBEN

A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének
segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik.
A diákönkormányzat feladatai és céljai:
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai
rendezvények, ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő
tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári
szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség
esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományteremtésben. Feladatunk
olyan fiatalokat tömörítő szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola többi diákjai is örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel segítik a
közösség munkáját, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ez által személyiségüket és környezetüket fejlesztik.
Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei
adottak iskolánkban, folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a Pedagógus Konferenciával és az osztályokkal. A DÖK három fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot.
Az iskolai Diákönkormányzat munkáját Pintér András testnevelő tanát segíti.
A 2013/2014-es tanévre tervezett programok
Szeptember:
Alakuló DÖK gyűlés, tisztségviselők választása, diákokat érintő események, rendezvények ismertetése
Házirend áttekintése
Bátorságpróba előkészítése
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Október:
október 6-i megemlékezés osztályszintű segítése
Diákok kötelességeinek áttekintése
November:
Diákok jogainak közös feltérképezése
Márton napi előkészületekben való részvétel
December:
Bazár előkészítése
Január:
DÖK gyűlés: félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai
Farsangi versengés előkészítése
Február:
Farsang
Március:
Diákközgyűlés
Diáknap előkészítése
Április:
Diáknap szervezése, igazgatójelöltek bemutatkozása, választása
Május:
Június:
Diáknap
Fordított nap
Javaslatok gyűjtése a következő tanév tervezéséhez
Éves DÖK munka értékelése: programok, rendezvények, ünnepélyek értékelése

Nyíregyházat, 2013. augusztus 28.

DÖK segítő pedagógus
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M/2. GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV
2013-2014-es tanév
Gyermek és ifjúságvédelem a fejlesztőpedagógus feladatai iskolánkban
A feladatatok sokrétűek, több területet ölelnek fel, és érintenek.
Össze kell fogni az iskola gyermekvédelmi munkáját, és segíteni a pedagógusokat
ezen a területen.
A krízis helyzetekre megoldásokat találni
naprakész kapcsolat iskolánk és óvodánk vezetőivel az osztálytanítókkal, az osztálykísérőkkel, a szülőkkel, gyerekekkel, társintézményekkel és szakmai szervezetekkel.
a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő, a sajátos nevelési igényű, az eltérő nevelési szükségletű, a tartósan beteg gyerekek, és a
veszélyeztetett gyerekek helyzetének figyelemmel kísérése is. Problémák esetén a
szükséges intézkedéseket megtevése (gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal, szülők
megkeresése, intézkedési terv készítése, együttműködés az osztályfőnökökkel, stb.).
A szülőkkel való kapcsolat erősítése: szülői esteken történő részvétel, levelezés és
fogadóórákon keresztül. A gyerekek megismerését megkönnyíthetik a reggeli ügyeletek, a helyettesítések, a hospitálások, családlátogatások, egyéni és tanácsadói beszélgetések.
A tanév kiemelt feladata a hiányzások figyelemmel kísérése, s az igazolatlan hiányzások visszaszorítása. Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal. Az
igazolt hiányzásokat is jelezzük részükre.
Az újonnan érkezett tanulóknál kell fokozottan figyelnünk, hogy ne szaporodjanak el
az igazolatlan hiányzások, mert ennek végső soron a szülők és a gyerekek lennének a
kárvallottjaik.
Pedagógus Konferenciákon a kollégák tájékoztatása a gyermekvédelem adott helyzetéről. Félévkor és a tanévzáráskor írásos beszámoló formájában is.
A tanulók és szüleik a tanév folyamán az irodában és az osztálytanítóktól vagy osztálykísérőktől tájékozódhatnak a legfontosabb információkról. A gyermekvédelmi tájékoztató anyagokat jól látható helyen helyezzük el, hogy a diákok és a szülők ismerjék lehetőségeiket, jogaikat; tudják, hogy probléma felmerülése esetén – vagy annak
megelőzése érdekében – hova fordulhatnak segítségért. Itt teszem közzé a gyermek-
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védelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények (pl. Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségeit.
A felvilágosító munka keretében: bűnmegelőzés, egészségügyi felvilágosítás,
drogprevenció az osztályfőnökökkel, az iskolai védőnővel, az iskolánkat segítő rendőrökkel közösen. A rendőrséggel jó kapcsolatunk van.
Szoros együttműködés a Diákönkormányzattal.
A Nevelési Tanácsadó vizsgálatkérő lapját igény esetén a kollégák rendelkezésére bocsátani, hogy a jelzési kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, s a részképesség zavarok ne okozzanak feszültséget sem a családban, sem az iskolában.

Munkatervi feladatok havi bontásban

Minden hónapban ismétlődő munkatervi feladatok
Hiányzások összesítése osztályonként (igazolt, igazolatlan), s jelentés a Gyermekjóléti
Szolgálatnak.
Az adminisztrációs adatbázis folyamatos aktualizálása, pontosítása
Hivatalos dokumentumok lejárati idejének figyelemmel kísérése
Folyamatos konzultáció a fejlesztőpedagógussal
Folyamatos kapcsolattartás az osztálytanítókkal és szaktanárokkal: hospitálások
Folyamatos kapcsolattartás az illetékes hivatalokkal, s szervezetekkel
Hivatalos feljegyzések készítése az aktuális problémákról, s a megtett intézkedésekről
Iskolán belüli programokon részvétel
Szeptember
A célcsoportba tartózók SNI-s, BTMN-s gyerekek felmérése az osztálytanítók, osztálykísérők és szaktanárokkal együttműködve, nyilvántartásba vételük. s a dokumentációs bázis folyamatos aktualizálása, fejlesztési terv elkészítése,
Naprakész dokumentációs bázis vezetése.
Határozatok készítése az intézményképviselővel
Határozatok, orvosi szakvélemények érvényességének ellenőrzése, s felülvizsgálata,
levelezések szülőkkel.

14

A beérkezett dokumentumok rendezése és besorolása évfolyamonként és osztályonként.
A hiányzó adatok és dokumentumok bekérése a szülőktől.
Ismerkedés az új tanulókkal.
Október
Kapcsolatfelvétel az illetékes hivatalok, szervezetek vezetőivel, képviselőivel
November
Folyamatos kapcsolattartás az illetékes hivatalokkal és szervezetekkel az aktuális
problémakezelés érdekében
Iskolán belüli rendezvényen való részvétel, hospitálás
December
Iskolán belüli rendezvényeken való részvétel, hospitálás
Folyamatos kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal
Január
Felkészülés a félévi tantestületi értekezletre,
Érettségizők felmentési kérelmeinek felülvizsgálata
Határozatok készítése az intézményképviselővel
Február
Iskolán belüli programokon részvétel, hospitálások
Folyamatos kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal
Március
Dokumentációs adatbázis aktualizálása
Április
Iskolán belüli programokon részvétel
Május
Dokumentációs adatbázis aktualizálása
Június
Beszámoló a tanévben végzett fejlesztő munkáról

Nyíregyháza, 2013. augusztus 26.
Dr. Vassné Tarsovics Ágnes
fejlesztőpedagógus
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M/3.
HÓNAP
Augusztus
Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

2013-2014 tanév feladatai és vállalásai

ÜNNEP/FELADAT
Tanévnyitó értekezlet
Munkaterv 2013/2014
Évnyitó
Nyílt nap
Mihály nap
KIR statisztika
Dokumentumaink módosítása, feltöltése KIR
Október 23.
Nyílt nap

FELELŐS/ÖK
Dr. Vassné Tarsovics Ágnes,
Homonyik Katalin Éva
Czinger Zoltánné
Dókáné Inántsy-Pap Anita, Dr.Vassné Tarsovics Ágnes
Osztálytanítók,
gimnázium: Balogh Ágnes, Galambosné Tari Ágnes
Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné
Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné

Pályaválasztási kiállítás
Szalagtűzés
Szent Miklós nap
Szent Miklós Kupa DÖK *

Osztálytanítók, gimnáziumi történelem tanár
Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné,
Dr. Vassné Tarsovics Ágnes
Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné,
Némethné Keresztesy Magdolna, Dókáné Inántsy-Pap Anita,
Czinger Zoltánné,
Homonyik Katalin Éva, Bálint Ágnes, Dr. Vassné Tarsovics Ágnes
Homonyik Katalin Éva, Galambosné Tari Ágnes
Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné
Pintér András, Czinger Zoltánné, Galambosné Tari Ágnes

Bazár
Spirál
Betlehemes játék
I.Próbaérettségi
Nyílt nap
Beiskolázás gimnáziumba
Osztályozó értekezlet
Félévzárás
Farsang
Érettségire jelentkezés
Sí szünet
12.-es művészeti zárás
Beiskolázás 1. osztályba
Március 15.
Húsvét
II.Próbaérettségi
Költészet napja
Ballagás
Érettségi/írásbeli
Kompetenciamérés
8.-os művészeti zárás
Waldorf Olimpia
Pünkösd
Dráma napok
Osztályozó konferencia
Szóbeli érettségi
Tanévzáró
János nap
Záró Konferencia Beszámoló
a tanévről
Nyári belső képzés /egy hét/

Gerliczki Józsefné
Dr. Vassné Tarsovics Ágnes
Galambosné Tari Ágnes
Homonyik Katalin Éva
Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné, Vasné Tarsovics Ágnes
Homonyik Katalin Éva, Bálint Ágnes
Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné
Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné
Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné, Pintér András,
Homonyik Katalin Éva
Pintér András
Homonyik Katalin Éva
Gerliczki Józsefné
Osztálytanítók, Balogh Ágnes
osztálytanítók
Homonyik Katalin Éva
Galambosné Tari Ágnes, Balogh Ágnes
Homonyik Katalin Éva, Galambosné Tari Ágnes
Homonyik Katalin Éva, Nagy Károly
Czinger Zoltánné
Bálint Ágnes
Szabóné Burczin Katalin
Osztálytanítók
Drámát tanító nevelők
Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné
Homonyik Katalin Éva, Nagy Károly
Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné
Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné
Dr.Vassné Tarsovics Ágnes
Homonyik Katalin Éva
Gerliczki Józsefné

Márton nap
Nyílt nap
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M/4.

Közzétételi lista 2013-2014-es tanév

S.sz.:

Végzettség, szakképzettség

1.

Főiskola:
Magyar nyelv és irodalom - ének szakos ált. isk. tanár
Waldorf osztálytanító képesítés

2.

Főiskola:
Biológia-technika szakos ált. isk. tanár
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
Földrajz- könyvtár szakos ált. isk. tanár
Waldorf kézműves tanár
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
Általános iskolai nevelőtanár
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
Biológia-technika szakos ált. isk. tanár
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
Tanító-orosz nyelv műveltségi terület
Népi kézműves- Fazekas
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
magyar nyelv és irodalom - ének-zene szakos ált. isk. tanár
Waldorf osztálytanító képesítés

Osztálytanító
Napközis nevelő

Főiskola:
Tanító
Francia nyelv és irodalom szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Doktori iskola olasz irodalom
Főiskola:
Földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Művészi rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet szakos középiskolai tanár
Mesterfokozat okleveles földrajztanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Waldorf képesítés
Egyetem:
Magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár

Olasz
Francia

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Főiskola:
Magyar nyelv és irodalom - orosz nyelv és irodalom szakos ált.
iskolai tanár
Egyetem:
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Mozgókép és médiaismeret pedagógus szakvizsga

Feladatkör (a 2013-14-es tantárgyfelosztás alapján)
Osztálytanító
Intézményképviselő-helyettes

Osztálytanító
Kézműves tanár,
Könyvtáros
Napközis nevelő
Osztálytanító

Osztálytanító,
Jelmeztáros
Osztálytanító
Kézművesség- Fazekasság

Osztálytanító

Művészettörténet,
Művészi rajz
Földrajz
Osztálykísérő
Intézményképviselő

Magyar
Történelem,
Dráma
Osztálykísérő
Magyar
Dráma
Mozgókép és médiaismeret
Osztálykísérő
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Főiskola:
Földrajz-testnevelés szakos ált. isk. tanár
Aerobikoktató

Testnevelés

14.

Főiskola:
Angol nyelvtanár
Egyetem:
Angol mesterképzés folyamatban

Angol

15.

Főiskola:
Oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár
Tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Fejlesztő pedagógus
Waldorf osztálytanító képesítés

Fejlesztő pedagógus
Napközis nevelő

13.

ÓRAADÓK:
16.

Főiskola:
Euritmia tanár

17.

Egyetem:
Kémia-fizika szakos középiskolai tanár

18.

Euritmia

Kémia

Főiskola:
Kémia - biológia szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Környezetvédelem szakos tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Egyetem:
Fizikus
Matematika –fizika szakos középiskolai tanár
Matematika és számítástudományok doktora
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
Matematika-ének zene szakos ált. isk. tanár
Számítástechnika szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Okleveles informatika szakos tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Biológia

21.

Főiskola:
Testnevelés-német nyelv és irodalom szakos ált. isk. tanár

Német

22.

zongorakísérő

zongorakísérő

19.

20.

Matematika
Fizika

Ének-zene
Informatika

ÓVODA:
22.

Főiskola:
Óvodapedagógus
Waldorf óvodaped. képzés folyamatban

óvónő

23.

Főiskola:
Óvodapedagógus
Dajka

óvónő

Érettségi
Titkárságvezetői

Iskolatitkár

24.

Dajka

EGYÉB:
25.
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Egyetem:
Informatika szakos középiskolai tanár
CISCO hálózati akadémia instruktori végzettség

26.

Informatikai rendszergazda

GYES:
27.

Egyetem:
Matematika szakos középiskolai tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

M/5.

2013-2014-es tanévre vonatkozólag az 5-6 nap felhasználása

A Pedagógus Konferencia a következő döntést hozta a 2013/2014-es tanévre vonatkozólag, figyelembe véve az alábbiakat:
„A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, 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.”
A tanítás nélküli munkanapok a következőképpen alakulnak a tanévben:
2 napot használunk fel a hagyományos sí szünetként - óvoda, iskola, gimnázium
1 napot használunk a félévi értékelésre/ ált isk.szöveges értékelés, gimnáziumban szöveges
és jegyesített értékelés /tanulmányi és magatartási helyzet elemzésére- iskola, gimnázium
/ Óvoda a szombati játszóházak miatt számít be 1napot-szülőkkel egyeztetve/
2 napot érettségi szünet (magyar és matematika) a többi érettségi napon délutáni tanítás
lesz az első héten
1 napot DöK programjának megvalósítására használunk fel – gimnázium
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M/6. ÉVES TERV
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M /7. TANTÁRGYFELOSZTÁS
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M/8.
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M/9. Az érettségi vizsgára felkészítés feltételei a Waldorfban,
2013-2014-ES TANÉVBEN

Kötelező vizsgatárgyakból közép- és emelt szintű felkészítés (min.276óra)
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Matematika
I. idegen nyelv (jelenleg az angol nyelv ebben az évben)
További két vizsgatárgyból emelt szintű felkészítés (min.276óra)
Történelem
Magyar nyelv és irodalom

További 5 tantárgyból középszintű (min.138óra)
Rajz és vizuális kultúra (9-12. évfolyam:130óra+ 13. évfolyam választható)
Biológia (9-12. évfolyam:130óra+ 13. évfolyam választható)
Informatika (9-12. évfolyam:130óra+ 13. évfolyam választható)
Mozgókép- és médiaismeret (9-12. évfolyam:130óra+ 13. évfolyam választható)
Földrajz (9-12. évfolyam:130óra+ 13. évfolyam választható)

Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményeit beépítettük a helyi tantervbe.

1.A középszintű érettségi vizsga témakörei:
2013-2014-es érettségi időszakra vonatkozólag
1. Magyar nyelv
2. Magyar irodalom
3. Matematika
4. Történelem
5. Élő idegen nyelv (Angol)
6. Fizika
26

7. Kémia
8. Biológia
9. Földrajz
10. Ének-zene
11. Rajz és vizuális kultúra
12. Informatika
13. Testnevelés
14. Mozgókép-és médiaismeret
15. Művészettörténet

A választható tantárgyak és témaköreik felülvizsgálata az adott tanítási évet megelőző
augusztus 15-ig módosítható a Pedagógiai Program helyi tanterv melléklete szerint.

Nyíregyháza,2013.augusztus 15.

…………………………………………………
konferenciavezető

………………………………………………….
P.H.

intézményképviselő
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M/ 10. A középszintű érettségi bizottságban résztvevő kollégák névsora

1.

Magyar nyelv

GALAMBOSNÉ TARI ÁGNES

2.

Magyar irodalom

GALAMBOSNÉ TARI ÁGNES

3.

Matematika

DR. VATTAMÁNY SZABOLCS

4.

Történelem

BALOGH ÁGNES

5.

Élő idegen nyelv (Angol)

GELEI ANETT

6.

Élő idegen nyelv (Francia)

TATAY GYÖNGYI

7.

Élő idegen nyelv (Német)

MORAUSZKYNÉ GÉGÉNY ÉVA

6.

Fizika

7.

Kémia

8.

Biológia

BAKÓ ANDRÁS

9.

Földrajz

HOMONYIK KATALIN ÉVA

10.

Ének-zene

11.

Rajz és vizuális kultúra

HOMONYIK KATALIN ÉVA

12.

Informatika

ÉLES VIKTÓRIA

13.

Testnevelés

14.

Mozgókép-és médiaismeret

15.

Művészettörténet

GALAMBOSNÉ TARI ÁGNES
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M/11. A Waldorf óvoda éves munkaterve 2013-2014
Az óvodai nevelési év 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. Az évet a gyerekek
számára átlátható, biztonságot adó, hagyományosan visszatérő ünnepekkel, és az iskolai
rendszerhez hasonlóan évszakonként szünetekkel tagoljuk.
Óvodai ünnepek, események
- Szent Mihály nap szeptember 27. belső ünnep, csak az óvodások vesznek részt
- Szent Márton nap november 8. nyílt ünnep, szülők, érdeklődők is részt vehetnek
- Szent Miklós nap december 6. belső ünnep
- Adventi kertjárás december 20.
- Három királyok ünnepe január 24. nyílt ünnep
- Farsang február 7. belső ünnep
- A víz világnapja március 22. óvodai aktív nap
- A Föld napja április 22. óvodai aktív nap
- Madarak és fák napja május 10. óvodai aktív nap
- Pünkösdi ünnep június 6. belső ünnep
- Évzáró és nyárünnep június 13. nyílt ünnep
Az iskolában szervezett eseményekre (mint nyílt napok, Bazár, Euritmia ünnep, stb.) a szülők
figyelmét mindig felhívjuk, és ők egyénileg csatlakozhatnak.
A szülőkkel való együttműködés a havi rendszeres szülői estek keretében valósul meg, ekkor
a csoport életéről, az óvodai nevelés pedagógiai hátteréről, az ünnepek szervezéséről, az
intézmény fenntartás aktuális kérdéseiről van szó.
Szülői estek:
- szeptember első hete
- október első hete
- november első hete
- december első hete
- január első hete
- február első hete
- március első hete
- április első hete
- május első hete
- június első hete
Az óvoda népszerűsítése és megismertetése céljából, havonta családi napot szervezünk.
Ezekre az eseményekre a jelenleg óvodába járó családokat és az új érdeklődőket, a leendő
óvodásokat várjuk.
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Családi napok:
- szeptember első hete
- október első hete
- november első hete
- december első hete
- január első hete
- február első hete
- március első hete
- április első hete
- május első hete
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M/12.
Legitimáció-jegyzőkönyv

A nevelő testület a 2013/2014.tanév munkatervét 2013. augusztus 30-i tanévnyitó értekezletén megvitatta és egyhangú szavazással elfogadta.

Nyíregyháza, 2013. augusztus 30.

………………………………………..
Homonyik Katalin Éva
intézményképviselő

Egyetértettek:

Pedagógus Konferencia vezetője:……………………………………………………………………..

DÖK munkáját segítő tanár:……………………………………………………………………..

SZEK (szülői közösség) elnöke:…………………………………………………………………….

Hitelesítő:

Jegyzőkönyvvezető: …………………………………………………………………………

Pedagógus: ……………………………………………………………………………………
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