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Munkaterv a 2014/2015-ös tanévre

Készítette a Pedagógus Konferencia javaslatai alapján:
.......................................
Homonyik Katalin Éva
intézményképviselő
Nyíregyháza, 2014. augusztus 15.

A munkatervet a nevelőtestület 2014. augusztus 25-én megtárgyalta és elfogadta.

A 2014/2015-ös tanév

MUNKATERVE
A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:
Törvények:
2011. évi CXC. számú Köznevelési törvény módosításokkal egybeszerkesztett változata
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
A 2012. évi CXXIV. tv. Nkt. módosításáról
A 2013. évi LV. tv. Nkt. módosításáról

Kormányrendeletek:
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról;
Miniszteri rendeletek:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete a 2014/2015. 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
2014-2015-ös tanév feladatai és vállalásai
Közzétételi lista 2014-2015-ös tanév
2014-2015-ös tanévre vonatkozólag az 5-6 nap felhasználása

2014/2015-ös tanévben továbbtanulók mesterképzésen illetve Waldorf képzéseken részt vevő pedagógusok
Tantárgyfelosztás
Éves terv
Reggeli ügyelet
Helyi tanterv melléklete
Diákönkormányzat átdolgozott SZMSZ-e
Tagintézményünk: az óvoda éves munkaterve
Legitimáció-jegyzőkönyv
Jelenléti ív

A Munkatervet folyamatosan kiegészíti a Pedagógus Konferencia heti jegyzőkönyvei.

Fontos, kiemelt feladatok a tanévben:
A Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend szükséges
pontosítása óvodai és iskolai szinten
A helyi tantervünk bevezetésének figyelemmel kísérése-módosítások a mellékletben
A 32 órás benntartózkodás koordinálása, az egyenlő teherviselésre törekvés
A honlapunk továbbfejlesztése, a digitális információáramlásunk tovább építése.
A mindennapos testnevelés feltételrendszerének megteremtése.
A 2016 -os érettségihez kapcsolódó közösségi szolgálat szervezése, adminisztrációja.
Az óvoda és a gimnáziumi tagozat megerősítése újragondolása, létszámok és tantermek függvényében- cél a magasabb osztálylétszámok
Nálunk idén nem lesz érettségiző osztály, de ezen adminisztrációt nekünk is figyelemmel
kell kísérnünk.

I. Munkaterv
Az oktatás tárgyi és személyi feltételei:
1.Tárgyi feltételek:
Sajnos a tárgyi feltételeink nem javultak megfelelő ütemben.
A Pedagógus Konferencia többszöri újragondolással tudta a problémákat orvosolni.
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Jelenleg két osztályfok hiányzik, így sikerült a tantermi pad és szék szükségletet megoldanunk.
A vezetői program alapján kialakítottuk a könyvtár helyét, de a fejlesztés még kérdéses.
Felújítottuk az orvosi szobát.
Gazdasági irodát alakítottunk ki és ott helyeztük el az egyesület dokumentációját is.
Az udvar és környezete pályázat útján szépült meg a szülők segítségével.
Az épület, melyet az önkormányzattól bérelünk, folyamatos felújításra szorul.
A következő tanév előtt fel kell újítani a mellékhelyiségeket. A lépcsőfeljáró burkolatát is cserélni kéne.
A gázkészülékeket beüzemelés előtt, mint minden évben át kell vizsgáltatni és a hibás készülékeket le kell cserélni! Lehetőség szerint pályázni kéne korszerű fűtési rendszerre.

Az intézményben várható tanulói létszám:
1. osztály 7fő

6. osztály 10fő

10. évfolyam 8fő

2. osztály 11fő

7. osztály 9fő

12. évfolyam 7fő

4. osztály 12fő

8. osztály 14fő

Óvoda: 15fő

5. osztály 13fő

9. évfolyam 6fő

összesen: 112fő

2.Személyi feltételek:
7 fő osztálytanító

1fő fejlesztő pedagógus

2fő

11fő óraadó 1fő

szaktanár
3fő osztálykísérő

2fő idegennyelvtanár

iskolatitkár
3fő óvoda

1fő
rendszergazda

Az oktató- nevelőmunkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata:
A 2014/2015-ös tanév Munkaterve az intézmény hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény, a Pedagógus Konferencia adott tanévre vonatkozó elképzeléseinek; valamint a
törvényi változások összehangolásával határozza meg munkánkat, éves teendőinket. Feladatunk, hogy egységesen minden kollégától elvárható szakmai színvonalon végezzük munkánkat. Oktató-nevelő tevékenységünkkel, tanítványaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és
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iskolán kívüli viselkedésével, emberi hozzáállásával, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményeinket a szülők, a társadalmi környezet számára. Elsődleges cél, hogy iskolánk
ismertségi szintjét növeljük ez által a tanulói létszámunk is növekedjen.
Fontos, hogy Pedagógus Konferenciánk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen,
személyes kapcsolatokra épülő alkotó közösségként dolgozhasson.
Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola életét.
A vezetés felelőssége, hogy a Munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó, a támogatói környezet bevonásával az
egész tanévben biztosítsa.
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározónak tartjuk:
Kiemelt nevelési célkitűzésünk
Erősítenünk kell a közösségi tudatot tanítványainkban is. Erre az osztály és diák önkormányzati programokon, újabb közösségi terek kialakításával nyílhat lehetőség. Több egyéni feladat
adásával lehetőséget kell adni, hogy a diákok maguk formálhassák egyéni arculatukat.
A környezettudatos magatartás nyomon követése. A környezet értékeinek megbecsülése,
védelme. Az udvarunk gondozása. A hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása. A
szelektív szemétgyűjtés tudatossá tétele, folyamatos figyelemmel kísérése.
Esztétikai nevelés fejlesztése, tudatos környezetformálás /termek, folyosók dekorációja/
Hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése/a következmények tudatosítása

3. 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

Felelős
Minden érintett kolléga
és az óvónők

Határidő
folyamatos
az előző tanév
alapján

Ellenőrzi
Intézményképviselő,
tagintézményvezető

Indikátor
dokumentumellenőrzés

Osztálytanítók,
osztálykísérők,
szaktanárok

folyamatos

Pedagógus Konferencia, Intézményképviselő

óralátogatás
dokumentumellenőrzés
/elsősorban az
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osztályban tanító nevelőkkel és a szülőkkel, a
fejlesztő pedagógussal
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.
A testnevelő tanár feladata a mindennapos testnevelés megvalósítása, megszervezése. A helyi tantervbe beépült a epochák
ritmikus része

idén belépő
tanulóknál
Pedagógus Konferencia

folyamatos

pedagógusok

Pedagógus Konferencia
óvoda tagintézményvezetője

szeptember 15.

Intézményképviselő,
Intézményképviselőhelyettes

fejlesztőpedagógus,
osztálytanítók,
osztálykísérők,
szaktanárok
testnevelő tanár + alsós

szept. 15.

Intézményképviselő,
Intézményképviselőhelyettes

dokumentumellenőrzés, beszámoltatás

folyamatos

Intézményképviselőhelyettes

beszámoltatás

osztálytanítók és felsős

feljegyzések,
beszámolók
dokumentumellenőrzés

epochát tartó szaktanárok

A diákjogok és kötelességek iskolai érvényesülése
A tanulók kellemes közérzetét a tantermek, folyosók, iskolai környezet
esztétikus dekorálásával
kívánjuk biztosítani.
Az osztályfaliújságok
rendszeres dekorációja az
évfordulókhoz kötődik

DÖK

folyamatos

igazgató

beszámoltatás

Pedagógus Konferencia,
SZEK (szülők)

folyamatos

Intézményképviselő

tájékozódás

osztályközösségek +
Osztálytanítók, osztálykísérők

folyamatos

szeptember 2.

bejárás

A kulturális rendezvények
látogatásával, pályaválasztási kiállításon való részvétellel ismeretek iskolán
kívüli bővítése
A nevelőtestület közös
belső képzése

művésztanár,
zenetanár,
osztálytanító,
osztálykísérők,
szaktanárok,
konferenciavezető

folyamatos

Intézményképviselő

beszámoló

Intézményképviselő

tájékozódás

Tanári ügyelet megszervezése

Pedagógus Konferencia,

folyamatos a csütörtöki konferenciák része
szeptember 2.

Intézményképviselő

beszámoltatás

Az óvodákkal való kapcsolattartás megszervezése

Intézményképviselőhelyettes, konferenciavezető
Intézményképviselőhelyettes
8. osztályos osztálytanító

folyamatos

Intézményképviselő

beszámoltatás

2014. október
szülői estje

Intézményképviselő

beszámoltatás

A reggeli ügyelet megszervezése

Konferenciavezető

szeptember 2.

Intézményképviselő

beszámoltatás

Tanulók fizikai állapotát
felmérő vizsgálat.
Hulladékgyűjtési akció

testnevelő tanár

2015. április

Intézményképviselő

8. osztályos osztálytanító

őszi és tavaszi

Intézményképviselőhelyettes

dokumentumellenőrzés
tájékozódás

A nyolcadik osztályos
szülők és tanulók folyamatos tájékoztatása a középiskolai beiskolázással
kapcsolatban.
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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. Az újonnan érkező kollégák mentorálasa, bevonása a közösségi életbe.
A nevelőtestület minden tagjának elengedhetetlen feladata:
Az újonnan bevezetésre került kerettanterv alkalmazásának és beválásának folyamatos vizsgálata, észrevételek megtétele
A pedagógus életpályamodell megismerése
Felkészülés a pedagógusminősítésre
Az új munkaidőkeret alkalmazása /ezzel kapcsolatos észrevételek, javaslatok
Az átdolgozott iskolai alapdokumentumok alkalmazása, felülvizsgálata
A Házirend betartása és következetes betartatása,
személyes példamutatás - a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása.
a pontos adminisztrációs munka elvégzése, osztálykísérőként az osztályban tanító
szaktanárok adminisztrációjának segítése
az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében.
Az iskolai DÖK és a szülői közösség (SZEK) fórumait és lehetőségeit a nevelőtestületi
célok és feladatok megvalósítására partnerként, érdemi súllyal kell bevonnunk.
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.
NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK
Alakuló értekezlet

Tanévnyitó érte-

Tanévet előkészítő szervezési feladatok
megbeszélése, munkatervi kérdések. A
tanév rendjének ismertetése.
- a 2014/2015-ös tanév munkatervi

Felelős
2014. augusztus 25. 9 óra

Konferenciavezető,
intézményképviselő

2014. augusz-

intézményképviselő
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kezlet
Félévi értekezlet

vitája.
a tanulmányi- magatartás és szorgalmi
helyzet elemzése, értékelése
- a 8. osztályosok beiskolázási tapasztalatai - osztálytanító

tus 25.
2015. január
22.

Tanévzáró értekezlet

A 2014/2015-ös tanév értékelése, elemzése.
- a beszámoló vitája, javaslatok, kiegészítés

2015. június
30.

intézményképviselő

Január 15.
(csütörtök)

intézményképviselő,
intézményképviselőhelyettes

intézményképviselőhelyettes, konf.vez.

KONFERENCIÁK
Értékelő,
Osztályozó

Tanulmányi, magatartási munka értékelése

június 15.
(hétfő)

A tanév rendje:
A 2014-15-ös tanév rendje
Tanítási napok száma: általános iskolában: 181
középiskolákban: 180
Tanítás első tanítási napja: 2014. szeptember 01. hétfő
Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. hétfő
Első félév vége: 2015. január 16. péntek
Iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat és szülőket a félévi jegyről

A tanítási szünetek
Őszi szünet: 10.27-tól 10. 31-ig szünet előtti utolsó tanítási nap 10.22. (szerda) első
tanítási nap 11.03. (hétfő)
Téli szünet: 12.22-tól 2015.01.02-ig szünet előtti utolsó tanítási nap 12.19 (péntek)
első tanítási nap 2015. 01.05. (hétfő)
Tavaszi szünet: 2015. 04.02-től 04. 07-ig szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. 04.01.
(szerda) első tanítási nap 2015. 04.08. (szerda)
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Nyílt tanítási napok (szervezését a szülői igények figyelembe vételével valósítjuk meg.)

2014.szeptember 17.
2014. október 15.
2014.november 19.
2015. január 28.
MÉRÉS:
Megnevezés

Időpont

Felelős

Kompetenciamérés

2015. május 27.

Czinger Zoltánné

6.-8.-10.
Nyelvi felmérés:

2015. június 11.

NETFIT: meg kell csinálni 5-12.
osztályig + rögzíteni kell az 2015.január 5.- május 27.
eredményeket is az internetes
felületen.

Czinger Zoltánné

Pintér András

A szorgalmi időben a nevelőtestület döntése alapján az 5-6 nap felhasználása a mellékletben található (M /3)
Továbbképzés:
A hétéves továbbképzési ciklus keretében az akkreditált továbbképzések 2014 szeptemberétől folytatódnak. A továbbképzéseket a törvényi előírások figyelembe vételével szervezzük.
A továbbképzések körében előnyt élveznek az új Nemzeti köznevelési törvény megvalósításával kapcsolatos képzések.
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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.
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/6. M/1.)
A munkatervet a nevelőtestület egyhangú szavazással elfogadta.

Nyíregyháza, 2014. augusztus 25.
………………………………………..
Homonyik Katalin Éva
intézményképviselő
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1. 2014-2015-ös tanév feladatai és vállalásai
2. Közzétételi lista 2014-2015-ös tanév
3. 2014-2015-ös tanévre vonatkozólag az 5-6 nap felhasználása
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képzéseken részt vevő pedagógusok
5. Tantárgyfelosztás
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12. Jelenléti ív
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M/1 2014-2015 tanév feladatai és vállalásai
HÓNAP
Augusztus
Szeptember

Október

ÜNNEP/FELADAT

Dr. Vassné Tarsovics Ágnes, Homonyik Katalin Éva
Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné
Halászné Hámori Zsuzsa

Nyílt nap

Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné,
Dr.Vassné Tarsovics Ágnes

Mihály nap

Halászné Hámori Zsuzsa, Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné,
Gerliczki Józsefné, gimnázium: Pintér András

KIR statisztika

Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné

Dokumentumaink
frissítése KIR-be

Homonyik Katalin Éva

Október 23.

Osztálytanítók, gimnáziumi történelem tanár

Nyílt nap

Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné,
Dr. Vassné Tarsovics Ágnes
Homonyik Katalin Éva, Némethné Keresztesy Magdolna

Pályaválasztási kiállítás

November

FELELŐS/ÖK

Tanévnyitó értekezlet
Munkaterv 2014/2015
Évnyitó

Márton nap
Nyílt nap

Halászné Hámori Zsuzsa, Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné,
Némethné Keresztesy Magdolna
Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné,
Dr. Vassné Tarsovics Ágnes

Szent Miklós nap
Szent Miklós Kupa

Halászné Hámori Zsuzsa, Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné
Pintér András, Gerliczki Józsefné

Bazár

Halászné Hámori Zsuzsa

Spirál
Betlehemes játék
Háromkirályok ünnepe

Halászné Hámori Zsuzsa, Gerliczki Józsefné
Gerliczki Józsefné
Halászné Hámori Zsuzsa, Czinger Zoltánné

Nyílt nap

Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné,
Dr. Vasné Tarsovics Ágnes

Beiskolázás gimnáziumba

Homonyik Katalin Éva, Gerliczki Józsefné

Osztályozó értekezlet

Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné

Félévzárás
Farsang

Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné
Halászné Hámori Zsuzsa, Dókáné Inántsy-Pap Anita, Czinger Zoltánné,

Április

Sí szünet
Beiskolázás 1. osztályba
Március 15.
Húsvét
12.-es művészeti zárás

Pintér András,
Gerliczki Józsefné
Osztálytanítók, Kis Berta Terézia
Osztálytanítók
Hegedűs Gabriella

Május

Költészet napja
DÖK nap

Kis Berta Terézia
Pintér András

Kompetenciamérés

Czinger Zoltánné

8.-os művészeti zárás
Waldorf Olimpia

Gerliczki Józsefné
Bálint Ágnes

Pünkösd
Idegen nyelvi mérés
Dráma napok
12.-es zárás
Osztályozó konferencia

Osztálytanítók
Czinger Zoltánné
Dókáné Inántsy-Pap Anita
Hegedűs Gabriella
Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné

Tanévzáró
János nap
Záró Konferencia
Beszámoló a tanévről

Homonyik Katalin Éva, Czinger Zoltánné
Halászné Hámori Zsuzsa
Dr. Vassné Tarsovics Ágnes
Homonyik Katalin Éva

December

Január

Február
Március

Június

Július
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M/2

Közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

S.sz.: Végzettség, szakképzettség
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Főiskola:
Tanító-magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Egyetem:
Okleveles magyartanár
Waldorf osztálytanító képesítés folyamatban
Főiskola:
Magyar nyelv és irodalom - ének szakos ált. isk. tanár
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
Biológia-technika szakos ált. isk. tanár
Waldorf osztálytanító képesítés
Főiskola:
magyar nyelv és irodalom - ének-zene szakos ált. isk.
tanár
Egyetem:
Okleveles ének-zene 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:
Földrajz- könyvtár szakos ált. isk. tanár
Waldorf kézműves tanár
Waldorf osztálytanító képesítés
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

Feladatkör (a 2014-15-ös tantárgyfelosztás alapján)
Osztálytanító

Osztálytanító
Intézményképviselő-helyettes
Osztálytanító
Napközis nevelő
Osztálytanító
Ének-zene

Osztálytanító

Osztálytanító,
Jelmeztáros
Osztálytanító
Kézművesség- Fazekasság

Kézműves tanár
Könyvtáros
Napközis nevelő
Olasz
Francia

Művészettörténet
Művészi rajz
Földrajz
Intézményképviselő
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11.

Egyetem:
Magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár

Magyar
Történelem
Dráma

12

Főiskola:
Földrajz-testnevelés szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Testnevelés mesterfokozat folyamatban
Aerobikoktató

Testnevelés
Osztálykísérő

13.

Főiskola:
Főiskolai szintű angol nyelvtanár
Egyetem:
Angol mesterképzés folyamatban
Waldorf képesítés folyamatban
Főiskola:
Oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár
Tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Fejlesztő pedagógus
Waldorf osztálytanító képesítés

Angol
Osztálykísérő

14.

Fejlesztő pedagógus
Napközis nevelő

ÓRAADÓK:
16.

Egyetem:
Kémia-fizika szakos középiskolai tanár

Kémia
Fizika

17.

Főiskola:
magyar nyelv és irodalom - történelem szakos ált. isk.
tanár
Egyetem:
Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
és tanár
Okleveles pedagógiatanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Főiskola:
Kémia - biológia szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Környezetvédelem szakos tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Főiskola:
magyar nyelv és irodalom – történelemművelődésszervező szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Okleveles magyartanár

Magyar
Dráma

Egyetem:
Fizikus
Matematika –fizika szakos középiskolai tanár
Matematika és számítástudományok doktora
Waldorf osztálytanító képesítés

Matematika

18.

19

20.

Biológia

Magyar
Dráma

14

21.

Főiskola:
Matematika-ének zene szakos ált. isk. tanár
Számítástechnika szakos ált. isk. tanár
Egyetem:
Okleveles informatika szakos tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
22.
Főiskola:
Biológia - mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok
szakos általános iskolai tanár
Egyetem:
Filozófia szakos középiskolai tanár
23.
Főiskola:
Matematika-német nyelv és irodalom szakos ált. isk.
tanár
24.
Főiskola:
Orosz nyelv és irodalom szakos ált. isk tanár
Gerincjóga oktató, rekreációs mozgásprogram-vezető
Gerincjóga oktató, Vaisnava jógamester, bhakti jóga
25.
szakirányon
Néptáncos
26.
Táncpedagógus/ folyamatban
ÓVODA:
27.
Főiskola:
Óvodapedagógus
Waldorf óvodaped. képzés folyamatban
28.
Főiskola:
Óvodapedagógus
29.
Dajka

Ének-zene
Informatika

Filozófia

Német

Jóga

Jóga
Néptánc

óvónő

óvónő
Dajka

EGYÉB:
30.
31.

Érettségi
Titkárságvezetői
Egyetem:
Informatika szakos középiskolai tanár
CISCO hálózati akadémia instruktori végzettség

Iskolatitkár
Informatikai rendszergazda

GYES:
32.

33.

Egyetem:
Matematika szakos középiskolai tanár
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Egyetem:
Magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár
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M/3
2014/2015-ös tanévre vonatkozólag az 5-6 nap felhasználására a Pedagógus Konferencia a
következő döntést hozta 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.” (2014/2015 tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza.)
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/
1 napot használunk fel belső képzésre az anyanyelvi kompetencia napi 15 percének kitöltésére, mozgásos, ritmikus gyakorlatok tanulására - óvoda, iskola, gimnázium
1 napot természetvédelmi nap- óvoda, iskola, gimnázium
/Gimnáziumnak tematikus nap a gimnázium írásbeli érettségi szünete helyett/
Csak gimnázium:
1 napot DöK programjának megvalósítására használunk fel - gimnázium
A tanítás nélküli munkanapok időpontjai
Félévi értékelés 2015.01.15. konferencia után a gimnázium tanulóit,
2015.01.16. munkaidőn túl az ált. iskola tanulóit helyette, ezért 2015.04.08.tavaszi szünetet
Sí szünet 2015.02. 19-20.
Belső képzés úgy döntött a P. Konferencia, hogy a csütörtöki konferenciát kicsit meghosszabbítjuk,
hogy egy nappal több lehessen a tavaszi szünet, ugyanis akkor az epocha kezdés hét közepére esne,
ami nem szerencsés a pedagógiánkat tekintve. 2015.04.09.tavaszi szünetet
Gimnázium írásbeli érettségi szünete, ami ebben a tanévben nem lesz, mert nincs érettségiző osztályunk, helyette tematikus hetet tartunk egy hétig a szabad epochák óráin, mivel a 9. és 10. évfolyamnak csak 3hetes az epochája 2015.04.10. tavaszi szünetet
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DÖK program megvalósítása 2015.05.08.
Munkanap áthelyezések:
2014.10.24. péntek tanítási nap megtartása
2014.10.11. szombati napon pénteki tanítási órákkal főoktatás plusz 1 szakóra
Utána „Erő Nyerő” pályázat részfeladata-szülőkkel
2014.12.24. szerdai tanítási nap megtartása
2014.12.06. szombati napon szerdai tanítási órákkal főoktatás plusz 1 szakóra
Utána hagyományos Adventi Bazári készülődés-szülőkkel
2015.01.02. péntek tanítási nap megtartása
2014.12.13. szombati napon pénteki tanítási órákkal főoktatás plusz 2 szakóra
Utána hagyományos Szent Miklós kupa rendezvény
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M/4
2014/2015-ös tanévben továbbtanulók mesterképzésen illetve Waldorf képzéseken részt
vevő pedagógusok

Mesterképzésen:
név

tantárgy

befejezés (várható ideje)

1.Hegedüs Gabriella

Angol nyelv

2015. június 30-ig

2. Pintér András

Testnevelés

2015. június 30-ig

Waldorf képzés ( másféléves)
1.Halászné Hámori Zsuzsa

Waldorf képzés 2016.június 30-ig

2.Hegedüs Gabriella

Waldorf képzés 2016.június 30-ig

Bothmer képzés
1.Szabóné Burczin Katalin

Alapozó műhelymunka

2015.december

(2x2nap február és április hónapban)

( Waldorf képzés kezdő középiskolai tanároknak)
1.Pintér András
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M/5 TANTÁRGYFELOSZTÁS

2014-2015-ös tanévre
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M/6

22

23

24

25

26

27

28

29

M/7.

30

31

REGGELI ÜGYELET, 2014-15. második félév
Január 3-4. hét:
Időpont:
07:15-07:45

HÉTFŐ
V. Tarsovics Á.

07:15-07:45

V. Tarsovics Á.

KEDD
Halászné H.
Zsuzsa
Halászné H.
Zsuzsa

SZERDA
Pintér András

CSÜTÖRTÖK
Bálint Ágnes

PÉNTEK
Némethné
Keresztesy M.
Némethné
Keresztesy M.

Pintér András

Bálint Ágnes

KEDD
Halászné H.
Zsuzsa
Halászné H.
Zsuzsa

SZERDA
Pintér András

CSÜTÖRTÖK
Szabóné B.Kata

Pintér András

Szabóné B.Kata

KEDD
Halászné H.
Zsuzsa
Halászné H.
Zsuzsa

SZERDA
Pintér András

CSÜTÖRTÖK
Szabóné B.Kata

Pintér András

Szabóné B.Kata

CSÜTÖRTÖK
Dókáné
Inántsy-Pap
Anita
Dókáné
Inántsy-Pap
Anita

PÉNTEK
Némethné
Keresztesy M.

PÉNTEK
Dókáné
Inántsy-Pap
Anita
Dókáné
Inántsy-Pap
Anita

Február 2-6. és 9-13.
Időpont:
07:15-07:45

HÉTFŐ
V. Tarsovics Á.

07:15-07:45

V. Tarsovics Á.

PÉNTEK
Némethné
Keresztesy M.
Némethné
Keresztesy M.

Február16-20. és 23-27.
Időpont:
07:15-07:45

HÉTFŐ
V. Tarsovics Á.

07:15-07:45

V. Tarsovics Á.

PÉNTEK
Némethné
Keresztesy M.
Némethné
Keresztesy M.

Március 2-6. és 9-13.
Időpont:
07:15-07:45

HÉTFŐ
V. Tarsovics Á.

KEDD
Halászné H.
Zsuzsa

SZERDA
Pintér András

07:15-07:45

V. Tarsovics Á.

Halászné H.
Zsuzsa

Pintér András

Némethné
Keresztesy M.

Március 16-20. és 23-27.
Időpont:
07:15-07:45

HÉTFŐ
Szabóné
B.Kata

KEDD
Halászné H.
Zsuzsa

SZERDA
Pintér András

CSÜTÖRTÖK
Némethné
Keresztesy M.

07:15-07:45

V. Tarsovics Á.

Halászné H.
Zsuzsa

Pintér András

Némethné
Keresztesy M.
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Március 30 - április 1. és április 13-17.
Időpont:
07:15-07:45
07:15-07:45

HÉTFŐ
Szabóné
B.Kata
V. Tarsovics Á.

KEDD
Halászné H.
Zsuzsa
Halászné H.
Zsuzsa

SZERDA
Pintér András

CSÜTÖRTÖK
-

PÉNTEK
-

Pintér András

Némethné
Keresztesy M.

Dókáné
Inántsy-Pap
Anita

PÉNTEK
Dókáné
Inántsy-Pap
Anita
-

Április 20-24. és április 27-30.
Időpont:
07:15-07:45

HÉTFŐ
V. Tarsovics Á.

KEDD
Halászné H.
Zsuzsa

SZERDA
Kis Berta T.

CSÜTÖRTÖK
Némethné
Keresztesy M.

07:15-07:45

V. Tarsovics Á.

Halászné H.
Zsuzsa

Kis Berta T.

Némethné
Keresztesy M.

Május 4-8. és május 11-15.
Időpont:
07:15-07:45

HÉTFŐ
Tatay Gyöngyi

KEDD
Halászné H.
Zsuzsa

SZERDA
Kis Berta T.

CSÜTÖRTÖK
Kis Berta T.

PÉNTEK
Dókáné
Inántsy-Pap
Anita
Dókáné
Inántsy-Pap
Anita

07:15-07:45

Tatay Gyöngyi

Halászné H.
Zsuzsa

Kis Berta T.

Kis Berta T.

KEDD
Halászné H.
Zsuzsa
Halászné H.
Zsuzsa

SZERDA
Kis Berta T.

CSÜTÖRTÖK
Kis Berta T.

PÉNTEK
Kis Berta T.

Kis Berta T.

Kis Berta T.

Kis Berta T.

KEDD
Halászné H.
Zsuzsa
Halászné H.
Zsuzsa

SZERDA
Kis Berta T.

CSÜTÖRTÖK
Tatay Gyöngyi

PÉNTEK
Tatay Gyöngyi

Kis Berta T.

Tatay Gyöngyi

Tatay Gyöngyi

Május 18-22. és május 26-29.
Időpont:
07:15-07:45

HÉTFŐ
Tatay Gyöngyi

07:15-07:45

-

Június 1-5. és június 8-12.
Időpont:
07:15-07:45

HÉTFŐ
Tatay Gyöngyi

07:15-07:45

Tatay Gyöngyi
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M/8 Helyi tanterv melléklete
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M/9

A WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM
ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
2014.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 8.
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A Diákönkormányzat jogi háttere
A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48.§ és 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ alapján működik.
Döntési joga van:
saját működési rendjének meghatározásáról, munkájának megszervezéséről, hatáskörei gyakorlásáról
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
egy tanítási munkanap programjáról
tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről
a DÖK munkáját segítő pedagógus felkéréséről
a DÖK jutalmak odaítéléséről
Véleményezési joga van:
az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt
a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt
az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
a házirend elfogadása előtt
az intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben
a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál
a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához
a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához
az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához
a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához
az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben a tanulókat érintő minden kérdésben
ezen ügyekben az elnök és a DÖK segítő pedagógus járhat el a DÖK véleményét képviselve
A Diákönkormányzat feladata:
a diákjogok védelme
a diákok érdekeinek képviselete
a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása
a hagyományok őrzése és újak teremtése
a tartalmas diákélet feltételeinek megteremtése
a szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét, illetve ilyen programokat szervez vagy a szervezésben segítséget nyújt
a területen belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés
Alapelvek:
DÖK az iskola diákságának álláspontját képviseli.
A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok párbeszéden alapuló
egyeztetése.
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A DÖK lehetőséget ad ahhoz, hogy a diákok megismerhessék jogaikat, lehetőségeiket,
magukat a megfelelő fórumon képviseljék.
A szervezet tagjainak joga: képviselőket delegálni a szervezet testületeibe, javaslatot
tenni a tisztségviselők személyére, részt venni a közös munkában.
A DÖK mindenkor maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Senkit sem érhet hátrány azért, mert a DÖK munkájában részt vesz.
A DÖK a nevelőtestület meghallgatásával maga dönt működéséről.
Gyakorolja a diákok kollektív jogait.
A tevékenységi köreit vezeti, a hagyományokat ápolja és újakat teremt, a működéshez szükséges feltételeket biztosítja.
Tevékenységével támogatja az iskola vezetésének mindazon törekvéseit, amelyek a
színes diákéletet szolgálják.
Együttműködést vállal mindazon szervezetekkel, amelyek célkitűzéseivel egyetért.
A DÖK információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a diákokat a DÖK
szervezetével kapcsolatos kérdésekről, pályázatokról, eseményekről.
Törekszik megteremteni működésének gazdasági hátterét.
A diákok és tanárok számára színvonalas rendezvényeket szervez, ezzel hozzájárulva
a kulturális szórakozási lehetőségek bővítéséhez.
Véleményt nyilváníthat a diákokat érintő kérdésekben.
Javaslatot tesz az iskolát érintő kérdésekben.
Érdemi választ ad a hozzá intézett kérdésekben.
Működteti az iskolarádiót.
Célunk:
Minél több diákkal megismertetni a DÖK munkáját és lehetőség szerint új - tehetséges tagokat beszervezni.
A diákok önirányítási képességeinek fejlesztése.
Az iskolai demokratizmus szélesítése.
Fejleszteni a diáktanácsot a harmonikus és hatékony munka érdekében.
Változatos szabadidő programokat kínálni.

A szervezet felépítése és tisztségviselői
A Diákönkormányzatot segítő pedagógusok
A Diákönkormányzatot egy fő pedagógus segíti.
A Diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata:
A diákönkormányzat éves munkájának összefogása, segítése
A diákok véleményezése alapján a diákönkormányzat éves munkatervének elkészítése
Iskolai szabadidős programok szervezése
Folyamatos tájékoztatás kérése az igazgatótól a véleményezési, egyetértési joggal
kapcsolatos ügyekben
A tanulók jogainak tiszteletben tartása, jogi képviselete
A tanulók érdekképviselete
A tanulók munkájának jutalmazása
Továbbá minden olyan feladat, ami a diákönkormányzat munkájával összefügg.
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A DÖK felépítése
Diákparlament

iskolatanács

Általános Iskolai Diákönkormányzat
diáktanács

Gimnáziumi Diákönkormányzat
diáktanács

Diákparlament
A diákközgyűlés legalább évente egyszer ülésezik, ennek ideje a hivatalos Diákparlament.
A diákközgyűlésbe minden osztály legalább két főt delegál (továbbiakban küldöttek),
akiknek kötelességük megjelenni.
Küldöttnek az osztály bármely diákja választható.
A küldöttek személyéről az osztály nyílt vagy titkos szavazással dönt.
A Diákközgyűlést megrendezése előtt legalább egy héttel ki kell hirdetni az információs csatornákon keresztül.
A diákközgyűlés levezetője a Diákönkormányzat elnöke.
A diákközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 5O% +1 fő jelen van
Bármely ügy akkor kerül napirendre, ha ahhoz a vezetőség vagy a jelenlévők több
mint fele hozzájárul.
A diákközgyűlés kötelező programja a tanár-diák fórum.
A diákközgyűlésről jegyzőkönyv készül.
Az Iskolatanács
Feladata: az éves munka irányítása
Az Iskolatanács összetétele a következő:
Elnök
Elnökhelyettesek
A Diákönkormányzat diáktanácsai
elnök
média és hírközlési felelős
sportfelelős
rendezvényszervezők
környezetvédelmi felelős

A diáktanács feladatai:
A DÖK elnöke
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a teljes diákönkormányzati munka összehangolása
a diáktanács tagjainak koordinálása, az iskola diákjainak képviselete, a diákközgyűlés
összehívása, az általános gyűlés összehívása
jelen lenni a fegyelmi tárgyalásokon és az Iskolavezetőségi értekezleteken
A média és hírközlési felelős
az iskolarádió és az iskolaújság felügyelete, szervezése
a DÖK tagok értesítése, a faliújság szervezése, folyamatos frissítése
A sportfelelős
az iskolai sportesemények szervezése
kapcsolattartás a testnevelő tanárral
segítség a DÖK programok szervezésében
A környezetvédelmi felelős
folyamatos kapcsolattartás a tisztasági versenyt értékelő pedagógusokkal
tisztasági verseny pontozásán való folyamatos részvétel és az értékelés nyilvántartása
környezetvédelmi faliújság rendezése
A rendezvényszervező
az iskolai programok szervezése
kapcsolattartás az osztálykísérőkkel és a küldöttekkel
A diáktanács üléseinek rendje
havonta egyszeri alkalommal
rendkívüli esetben a diáktanács bármikor összehívható

A szervezet működési rendje
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a tanulóközösség fogadja el,
és a nevelőtestület hagyja jóvá. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ /3/ bekezdés)
A nevelőtestület véleményezi a működéshez szükséges anyagi eszközök felhasználását.
A tanulókat általában a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a nevelőtestületi,
iskolaszéki és vezetői tanács őket érintő értekezletein, de ha a téma lehetővé teszi,
diák képviselő is részt vehet az értekezleteken.
A diákközgyűlés megszervezésének rendjét a saját SZMSZ-ében rögzíti.
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A DÖK és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje
A kapcsolattartás rendjét az intézményi SZMSZ és a diákönkormányzat SZMSZ-e
együttesen szabályozza.
A diákönkormányzattal a vezetői feladatmegosztásnak megfelelően az intézmény pedagógiai munkájának irányításával megbízott általános igazgatóhelyettes tart közvetlen kapcsolatot.

Az intézményképviselő
képviseli az intézményt a diákközgyűlésen, igény szerint részt vesz a különböző rendezvényeken, programokon.

A diákönkormányzat vezetője
a vezetőség ülésrendjének megfelelően témától függően részt vesz a vezetőség munkájában
a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben rendkívüli vezetői tanácsülés öszszehívását kezdeményezheti.

A diákképviselők
a diákönkormányzatot segítő nevelőn keresztül vagy közvetlenül fordulhatnak észrevételeikkel, javaslataikkal az igazgatóhoz.
az igazgató a megkeresést követően lehetőleg egy munkanapon vagy legfeljebb 5
munkanapon belül kötelesek fogadni a diákvezetőket.
felvetéseikre legkésőbb az általános ügyintézési határidőn belül választ kell adni.

A diákönkormányzat működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása
A diákönkormányzat a tevékenységéhez szükséges helyiségeket az iskola működését
irányító nevelői konferencia tudtával, a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásával használhatja. Az igénybevétel a nevelő-oktató munkát nem hátráltathatja.
A diákönkormányzat működéséhez rendelkezésre álló pénzügyi támogatást az intézmény költségvetésében külön fejezetként kell szabályozni. Az összeg felhasználásával
kapcsolatban a diákönkormányzatnak döntési joga van.
A diákönkormányzat működési feltételeinek javításához külső anyagi forrásokat vonhat be (támogatás, pályázat stb.) Az így keletkező bevételt a diákönkormányzat működését szolgáló alaptámogatáshoz kell rendelni.
A diákönkormányzat az intézmény szabályainak megfelelően használhatja a kommunikációs rendszert.
Önálló információs, adminisztratív feladataihoz az alapvető technikai eszközöket az
intézmény rendelkezésére bocsátja.
A diákönkormányzat adminisztratív, ügyviteli és gazdasági feladataihoz az intézmény
szakmailag illetékes munkatársa segítséget nyújt.
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A DÖK hagyományőrző szerepe
A DÖK feladata, hogy az iskola és saját hagyományait megőrizze, ápolja és újakat hozzon létre.
Hagyományos rendezvényeink:
diákközgyűlés
verébavató
mese- és versmondó verseny
gyümölcs-szobrászat verseny
papírgyűjtés
Mikulás-nap
karácsonyi ünnepség
farsang
majális
a DÖK napja
DÖK-tábor

A DÖK gazdálkodása
Források:
A DÖK rendezvényeiből befolyó összeg.
Kiadások:
A kiadásokról a diáktanács vezetősége dönt a DÖK segítő pedagógus irányításával és
engedélyezésével.
Kapcsolatok
A DÖK együttműködik a város, az ország többi diákönkormányzatával, a helyi diákképviseletekkel.
Választások
Az elnökválasztáson minden osztály indíthat egy-egy jelöltet, akit az osztályközösség
az osztálykísérő irányításával demokratikusan jelöl.
A diákközgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazással dönt az elnök személyéről.
A szavazat számláló bizottság a DÖK patronáló tanárból, és két szabadon választott
diákból áll.
A legtöbb szavazatot kapott diákok kerülnek be a diáktanács tagjainak sorába.
Szavazás
Egy küldött csak egy szavazatot adhat le.
A szavazás titkos, a szavazó űrlapra semmi más nem kerülhet csak a jelöltek neve és a
szavazatot érvényesítő (X) vagy (+) jel, különben a szavazat érvénytelen.
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Záró rendelkezések
A DÖK SZMSZ-e által nem szabályozott kérdésekben a hatályos Nkt. jogszabályait kell
alkalmazni.
Az SZMSZ módosítását a DÖK bármely tagja kezdeményezheti
Az SZMSZ-t a küldöttek meghallgatása után az általános gyűlés fogadja el, majd a nevelői konferencia jóváhagyása után lép életbe.
Az SZMSZ érvényes: elfogadásától számított maximum 1 évig.

Nyíregyháza, 2014. június. 28.
A diákönkormányzat nevében:

……………………………………………….
DÖK elnöke

……………………………………………………
Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus

A nevelőtestület jóváhagyta 2014. június. 30.

……………………………………………………
intézményképviselő a nevelőtestület nevében
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M/10.

A Waldorf óvoda éves munkaterve 2014-2015

Az óvodai nevelési év 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. Az évet a gyerekek
számára is élvezhető, biztonságot adó, hagyományosan visszatérő ünnepekkel, és az iskolaihoz hasonlóan szervezett évszakonként szünetekkel tagoljuk.
Óvodai ünnepek, események
- Szent Mihály nap szeptember26. belső ünnep, csak az óvodások vesznek részt
- Szent Márton nap november7. nyílt ünnep, szülők, érdeklődők is részt vehetnek
- Szent Miklós nap december 5. belső ünnep
- Adventi kertjárás december 19.
- Három királyok ünnepe január 23. nyílt ünnep
- Farsang február 6. 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 május 22. belső ünnep
- Évzáró és nyárünnep június 26. nyílt ünnep
Az iskolában szervezett eseményekre (mint nyílt napok, Bazár, stb.) a szülők figyelmét mindig
felhívjuk, és ők egyénileg csatlakozhatnak.
Rendszeres találkozó a leendő 1. osztályos nevelővel, folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel
és gyerekekkel.
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. Meghirdetésük a honlapon és facebook oldalunkon történik.
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M/11. Legitimáció-jegyzőkönyv

A nevelő testület a 2014/2015.tanév munkatervét 2014. augusztus 25-i tanévnyitó értekezletén megvitatta és egyhangú szavazással elfogadta.

Nyíregyháza, 2014. augusztus 25.

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

Egyetértettek:

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

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

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

Hitelesítő:

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

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