Eseménynaptár
Időpont

Esemény, feladat

Felelős

Közreműködők

2017
Aug. 22. 8.00

Alakuló értekezlet

Intézményvezetés

Aug. 22. 9.30.-

Osztályfőnöki
munkaközösségi
megbeszélés
Munkaközösségi
értekezletek
A szakterületek munkatervi
javaslatainak
összegyűjtése, a tervezet
előkészítése.
A tanévvel kapcsolatos
szervezési
feladatok,
adminisztráció
Tanévnyitó
ünnepély
előkészítése

of. mkv

Terem és szertár-, ill.
műhelyrendezés
Javító, különbözeti, pótló
vizsgák

Mk.vezetők,
gyak. okt.vezetők
Intézményvezetés,
szaktanárok
mkv

Aug. 22.
12 órától

Aug. 22-31.

Aug. 22-31.

Aug. 22-31.
Aug. 23-24-25

Munkaközösségi
munkatervek
munkaközösségi
szinten
való elfogadása, leadása a
területvezetőnek.
Javaslatok továbbítása az
intézményi munkatervhez.
Aug. 23-24-25. Tankönyvrendelés-, osztás
megszervezése
Aug. 24-25.
Munka- és tűzvédelmi
bejárás,
tanévkezdéshez
szükséges halaszthatatlan,
azonnal
elvégzendő
feladatok
jegyzőkönyvezése
Aug. 24 - szept. Bemeneti
mérőlapok
04.
ellenőrzése, sokszorosítása
Augusztus 24. Tanköteles tanulók beírása
8-16 h csütörtök a
kötelező
felvételt
biztosító iskolába
Augusztus 24.
csütörtök 8 óra
(9
órától
pótvizsga)

Aug. 29.

Ig.h-ek

Gyak.
okt.
vezető,
szakterületi mk. vezetők

Int vezetés tagjai Érintettség szerint nev.
mkv.-k
testület tagjai
Érintettség szerint nev.
testület tagjai, technikai
személyzet
Szaktanárok, oktatók

Álmosné,
Sztankovics É.,
intézményvezetés
gondnok
munkavédelmi
felelős

Osztályfőnökök, mk.vez.k

Mkv.,
területvezetők
Intézményvezetés

Érintettség szerint nev.
testület tagjai

Iskolai munkaterv-tervezet Álmosné
elkészítése, a tervezet

Igazgató, ig.h-ek

közzététele a belső hálón
Aug. 30.
Törzslapok,
Szaktanárok, of.
bizonyítványok
igh.-k
adminisztrációjának
befejezése, leadása az ig.
irodába
Aug. 31. 8 h
Tanévnyitó
nevelési Ig., Ig.h-ek
értekezlet
2017. szept. 01. 2017/2018-as tanév kezdete
péntek
Szept.
01-től Pályaválasztási tájékoztató intézményvezetés
folyamatosan
összeállítása a 2017/2018as
tanévre.
A
pályaválasztással
kapcsolatos
tevékenységrendszer
kezdete.
Szept.
01-től SZAKMAI
NAPOK
folyamatosan
SZERVEZÉSÉNEK
KEZDETE:
 építész
 elektronika
 gépész
 fás
h
Szept. 01. 8 Tanévnyitó ünnepély
magyarpéntek
(Külön
forgatókönyv történelem
szerint)
9.
évfolyam: munkaközösség
GÓLYA-hét kezdete
Szeptember 01- GÓLYA-hét a 9. évfolyam
06
számára
(péntek-hétfőkedd-szerda)
Szeptember 01- Osztályközösségi napok a
05.
10-15. évfolyam számára
Szeptember 1-8. Korrepetálások, szakkörök, mkv.-k,
diákkör
programjának szaktanárok
tervezése,
jelentkezések
felmérése
Szept. 01-tól - Szükség szerint az iskolai Ig., igh.-k, gyak.
15-ig
dokumentumok
okt. vezetők
folyamatosan
módosítása,
tanmenetek,
nevelési-oktatási,
ill.
szakmai éves program és
mérési tervek elkészítése
Szept. 01-05.
A
nyári
gyakorlat Of.-k,
teljesítésének ellenőrzése,
törzslapok, bizonyítványok
leadása aláírásra
Szept. 05-15-ig Bemeneti
mérések Szaktanárok,

Titkárság, igazgató

Nevelőtestület tagjai

Munkaközösség-vezetők

Szaktanárok,
nevelők

gyak. okt
oktatók

oktatók,

vez.,

gyak.

elvégzése
elkészített
egységes
mérőlapokkal,
javítása,
továbbá
a
feltáratlan részképességek
szakértői bevizsgálásának
kezdeményezése
Szept. 01- 06. Tankönyvosztás
folyamatosan
(Külön
forgatókönyv
szerint)
Szept. 01. 15h- Létszám- és adategyeztetés
ig
a titkárságon
Szept. 01-29.
Ösztöndíjigénylés a kiemelt
szakmát tanulók számára
Szept.
01- Postai érkezés szerint a
okt.13.
diákigazolványok,
érvényesítő
matricák
kiadása
átvételi
elismervény aláíratásával
Szept. 01-13.
elektronikus napló,
foglalkozási
naplók,
törzslapok
kitöltése
a
végleges
létszámadatok
figyelembevételével,
Szept. 01-16.
Felmentéshez kérelmek és
dokumentumok leadása
(titkárságon iktatva), a
felmentésekkel kapcsolatos
tanulói
kérvények
továbbítása az érintettség
szerinti ig. helyettesek
felé. Részképesség-hiányos
tanulók
szakértői
véleményének átvizsgálása
érvényesség
szempontjából, a szükséges
intézkedések elindítása
Szept. 04.
Tanuló-nyilvántartáshoz
adatszolgáltatás,
nyilvántartás
adatainak
véglegesítése,
szükség
esetén
KIR
adatok
módosítása
Szept. 11.
A nyári szakmai gyakorlat
adminisztrációjának
ellenőrzése
Szept. 15.
Tanmenetek leadása a
területvezetőnek
Szept. 22.
Tanmenetek leadása az
intézményvezetőnek
Szept.15-ig
Jelentkezés
szakkörre,

osztályfőnökök

Of.-k,
intézményvezetés

Sztankovics
Attila, of.-k

É.

Szabó

Osztályfőnökök,
tanügyigazgatás
Of., könyvelés
Simonné,
Osztályfőnökök

Of.-k, gyak. okt.
vez.,
gyak.
oktatók,
szaktanárok,
nevelők
osztályfőnökök,
érintett
szaktanárok,
érintettség alapján
ig. helyettesek

Titkárság,
intézményvezetés

Tóth D., Simonné

Titkárság,
Ig.h-ek,
gyak.okt. vezető

intézményvezetés

gyak. okt vez.

Szaktanárok,
gyak. oktatók
mkv.
vezetők,
területvezetők
intézményvezetés

mkv.-k

iskolaorvos, Tóth
Simonné, Csányiné

Szaktanárok,
oktatók
szaktanárok,

D.,

gyak.

korrepetálásra
Szept. 15-ig
Bemeneti
mérések
eredményének
elemzése
munkaközösségi szinten, a
korrepetálások,
felzárkóztatási stratégiák
meghatározása.
Szept. 18-22.
Kérelmek elbírálása, az
igazgatói határozatok –
indoklással, záradékkal –
előkészítése ig.-i aláírásra
Szept. 18.
Végleges osztálynévsorok
elkészítése, adategyeztetés,
adatszolgáltatás
Szeptember 18. SZAKKÖRÖK,
korrepetálás indítása
Szept. 19. 17, Összevont, majd osztály
ill. 18h
szülői
értekezletek
a
szakközépiskola 9. és
végzős
évfolyamai
számára.
Szept. 20. 17, Összevont
és
osztály
h
ill. 18
szülői
értekezlete
a
szakgimnázium
9.
évfolyama és a 12.
évfolyama számára.
Szept. 25-29.
Intézményi munkavédelmi,
tűzvédelmi bejárás,
Jegyzőkönyv
alapján
intézkedési terv készítése,
átadása igazgató részére
Közvetlen veszélyhelyzet
esetén a bizottság azonnal
intézkedik!

2017. 09. 30.

Októbertől
folyamatosan
Okt. 02-06.
800-tól

A Hivatal a honlapján
közlemény
formájában
nyilvánosságra hozza a
középfokú
iskolák
tanulmányi
területeinek
meghatározási formáját.
Tanulmányi
versenyekre
való felkészítés
Szakmai
írásbeli
vizsgarész, írásbeli
és
interaktív
vizsgatevékenység:

munkaközösség-vezetők
Szaktanárok, mk. osztályfőnökök,
vezetők
területvezetők

Ig. helyettesek

Titkárság

Simonné, Tóth D., Osztályfőnökök,
Intézményvezetés, okt.-k

gyak.

intézményvezetés, TANFELO szerint
mkv. vezetők
Igazgató,
intézményvezetés, of.-k

Igazgató,

intézményvezetés, of.-k

intézményvezetés

Intézményvezetés,
munkavédelmi
képviselők, iskolaorvos,
Igazgató nevében KT megbízottja, gondnok
teljes
szakmai
felelősséggel
jogosult utasítást
adni:
Gyurcsányi
István, iskola- és
fogl. eü.-i orvos
Intézményvezetés Tóth D. – Simonné Csányiné

Szaktanárok,
intézményvezetés
szakoktatók,
Ig., gyak. okt. intézményvezetés,
vezetők,
Csányiné
szaktanárok
szakoktatók,
osztályfőnökök,

Szakmai
szóbeli
és
gyakorlati
vizsgarész,
valamint
a
szóbeli,
gyakorlati
vizsgatevékenység
lebonyolítása
Okt. 06.
Megemlékezés az aradi
6. órában
vértanúkról
(Külön
forgatókönyv
szerint)
Okt.
Pályaválasztási
kiállítás
Vác,
Gödöllő,
Veresegyház, Diósjenő
Okt. 10. 17h
Szülői értekezletek a 10.
évfolyamon
Okt. 11. 17h
Szülői értekezletek a 11.
évfolyamon
Szept. 12. 17h
Osztály szülői értekezlet a
13. és 14. és 15. évfolyam
számára
Okt.
12. Sportnap
az
általános
csütörtök
iskolák számára
Okt. 13-27.
Őszi /okt.-nov./ írásbeli
érettségi vizsgák
2017. 10. 20.
A középfokú iskoláknak a
Hivatal által közzétett
közleményben
foglaltak
szerint
meghatározzák
tanulmányi területeik belső
kódjait és a Hivatal által
meghatározott
formában
megküldik a Felvételi
Központnak.
2017. 10. 20.
A középfokú iskoláknak
nyilvánosságra
kell
hozniuk honlapjukon a
felvételi tájékoztatójukat
Okt. 20.
Október
23-ai
a 3. órában
megemlékezés
péntek
(Külön
forgatókönyv
szerint)
Október 21-23. Hosszú hétvége
(szombatvasárnap-hétfő)
2017. október Szünet előtti utolsó tanítási
27. (péntek)
nap
2017. október
Őszi szünet
302017.
november 3.
2017.
Szünet utáni első tanítási
Okt.

Ig., gyak. okt. intézményvezetés,
vez., szaktanárok Csányiné
szakoktatók,
osztályfőnökök

Magyartörténelem
munkaközösség

Of.-k
Of.-k
Igazgató,

intézményvezetés, of.-k

Test. mk.
Szalatnyai Gábor
Ig., Csányiné
intézményvezetés

intézményvezetés

Magyartörténelem
munkaközösség
mkv.

Magyar-történelem
munkaközösség

november 6.
(hétfő)
2016.
november 09.
(névnap)
csütörtök
10.50-től
November 14.
17h-tól

nap
ENDRE-NAP
DÖK. nev. igh. Osztályfőnökök,
(Külön
forgatókönyv
oktatók
szerint)

Szülői
értekezletek
végzős évfolyamon
Téma: szalagavató
Nov. 14. 14-17 Fogadónap
óráig
Nov.
04.

a Of., szaktanárok,
intézményvezetés
Szaktanárok,
intézményvezetés

06-dec. A 2018-as évi költségvetési intézményvezető,
terv elkészítése
könyvelés

Munkaközösségi
értekezletek
Nov.
„A múlt (...) szerves és
elválaszthatatlan része a
jelennek, mint ahogy a
jelen sem egyéb, mint a
jövendő kezdete.” Wass
Albert
Találkozó volt kollégákkal
Nov. 10.
Tankönyvtámogatás
igénylése a 2018/2019-es
tanévre
Nov. 14-15-16. Nyílt nap
kedd/szerda/
( Külön forgatókönyv
csütörtök
szerint)
November 24. Nevelési értekezlet
péntek
November 20- Őszi
/okt.-nov./
24.
középszintű
szóbeli
(középszint),
érettségi vizsgák
Nov. 7-8-9.

November 24.

Dec. 02-09-16.
szombat
December 8.

gyak.

Mk. vezetők

Szakterületek
vezetői:
ig.h-ek, gyak. okt. vezek.,
mk. vezetők, gondnok,
raktáros
Szaktanárok, oktatók
Ig. helyettesek, gyak. okt.
vezető, mk. vezetők,
kollégák

intézményvezetés

Of.-k,
ifjúságvédelmi
felelős(ök)

Intézményvezetés, szaktanárok, szakoktatók
DÖK,
intézményvezetés

A
kompetenciaméréshez intézményvezetés
szükséges
adatok
megküldése a Hivatalnak
Szalagavató
Március
10-ét
dolgozzuk
le!!!!!!!!!!
A tanulók jelentkezése a
központi írásbeli felvételi
vizsgára közvetlenül a
központi írásbeli felvételi
vizsgát
szervező
intézménybe.

2017. 12. 12.

2017. 12. 13.

Az
Arany
János
Tehetséggondozó
Programjára
történő
pályázatok benyújtása.
A központi felvételi vizsgát
szervező
intézmények
jelzik feladatlap-igényüket
az OH-nak

Dec. 13. szerda
Luca-napi program
4. órától
Dec.22.
4. Karácsonyi ünnepély
órában
(Külön
forgatókönyv
szerint)

DÖK, of.
Magyartörténelem
munkaközösség,
oktatástechnológu
sok

intézményvezetés

Szülők tájékoztatása a
tanító
tanulók
tanulmányi Of.-k,
tanárok
előmeneteléről
2017. december Szünet előtti utolsó tanítási
22. (péntek)
nap
2017.
Téli szünet
december 272018. január 2.
2018
2018. január 3. Szünet utáni első tanítási
(szerda)
nap
2018. január 9.
A
tanulók
fizikai intézményvezetés,
2018. április 27. állapotának és edzettsége testnevelés
vizsgálatának
munkaközösség
megszervezése. A mérés
eredményeit az érintett
nevelési-oktatási
intézmények 2018. június
1-jéig töltik fel a Nemzeti
Egységes Tanulói Fittségi
Teszt
informatikai
rendszerbe (NETFIT®).
Jan. 8.
Továbbtanulási,
Intézményvezetés KT
beiskolázási
terv
aktualizálása
Jan. 15.
Jelentkezés a szakmai Igh.-ek, Of.-k,
Titkárság
vizsgára
Jan.15. - 17. Halasztott,
tanító tanárok
tantárgy- Intézményhétfő/kedd/szer különbözeti
vizsgák, vezetés, Of.-k
da
beszámolók.
Az
adminisztráció
elkészítése,
vizsgák
lebonyolítása.
(Külön
forgatókönyv
szerint)
Dec. 22-ig.

1. félévi osztályzatok,
mulasztások lezárása az enaplóban
Jan. 17-20
Az
e-napló
adminisztrációjának
ellenőrzése
Jan. 20.
Általános felvételi eljárás
kezdete
Január 15-17.
Munkaközösségi
értekezletek
Téma:
A
félév
munkájának értékelése
Jan. 20., 10.00
Központi
írásbeli
felvételi vizsgák a
kilencedik évfolyamra
jelentkezők számára az
érintett
középfokú
intézményekben.
Jan. 18.
Szakmai
területek,
munkaközösségek
beszámolóinak elkészítése
Jan.
18. Osztályozó értekezlet a
csütörtök 13h
kultúrteremben
Jan. 25. 14.00
Pótló központi írásbeli
felvételi vizsgák a 6 és 8
évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá
a kilencedik évfolyamra
jelentkezők
számára
azoknak, akik az előző
írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni.
2018.
január A 2017/2018-as tanév 1.
19.
féléve
szorgalmi
időszakának vége
Jan. 19.
A magyar kultúra napja
/Megemlékezés
iskolarádión
keresztül
külön forgatókönyv szerint/
Jan. 26.
A szülők értesítése az első
félévben elért tanulmányi
eredményekről
Jan. 26.
Félévi
beszámolók
egységes
szerkezetbe
szerkesztése, közzététele
Jan. 39. hétfő Félévi értekezlet
13h
/Nevelőtestületi értekezlet/
Febr. 06. 17 óra Szülői értekezletek
a
szakközépiskola/szakközép
iskolai osztályok számára
Jan. 17.

Of.-k,
szaktanárok,
szakoktatók
Intézményvezetés,

évfolyamfelelősök

intézményvezetés
mkv, szaktanárok

intézményvezetés

Mkv.,
területvezetők
Of.-k, Intézmény- Nevelőtestület tagjai
vezetés

intézményvezetés,
of. szaktanárok
Molnár T.

Magyar-tört. Mk tagjai

Of.-k,
intézményvezetés

Ig.

Intézményvezetés

nevelőtestület

Osztályfőnökök,
szakoktatók

Febr. 07. 17 óra

Febr. 08.

Febr. 09.

Febr. 19

Febr. 06.

2018. 02. 22
-03. 13.

Szülői értekezletek
a Osztályfőnökök
szakgimnázium/technikus
évfolyamai számára
A
központi
írásbeli
felvételi vizsgát szervező
középfokú intézmények
az Oktatási Hivatal által
meghatározott
módon
értesítik
az
írásbeli
eredményéről a tanulókat.
A
félévi
munka intézményvezetés Ig., titkárság
értékelésével kapcsolatos
dokumentumok elküldése a
fenntartónak.
A
2018/2019.
tanév Intézményvezetés, Titkárság
beiskolázásával kapcsolatos
teendők
elindítása:
az
általános iskola elküldi a
jelentkezési
lapokat
a
középfokú
intézményeknek.
( Külön forgatókönyv
szerint)
Jelentkezés a május-júniusi Intézményvezetés, of.-k, szaktanárok
vizsgákra
A szóbeli meghallgatások
az
általános
felvételi
eljárás keretében.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2018. 03. 09.

Pótmeghallgatás

Febr. 23. péntek

Megemlékezés
kommunista
áldozatairól

Márc. 08.
Március
szombat
munkanap
Márc. 14.

a intézményvezetés
diktatúra

A kommunista diktatúra
áldozatainak
emléknapja
2017-02-25
/Megemlékezés
külön
forgatókönyv iskolarádión
keresztül szerint/
Nőnap
KT elnök
( Külön forgatókönyv
szerint)
10. Március 16-át dolgozzuk SZALAGAVATÓ
NAPJÁN
le.
LEDOLGOZTUK!!!
!!
A
középfokú
iskolák igazgató

Magyar-tört. mk.

Stúdiós, a tantestület férfi
dolgozói

Titkárság

nyilvánosságra hozzák a
jelentkezők
felvételi
jegyzékét
Márc.
14. Megemlékezés
1848. intézményvezetés
szerda
március15-ről
( Külön forgatókönyv
szerint)
Március 15-18. Hosszú hétvége
(csütörtökpéntekszombatvasárnap)
Márc. 19. hétfő nevelési értekezlet
Márc. 28.
A Hivatal elektronikus
formában
megküldi
a
középfokú iskoláknak a
hozzájuk
jelentkezettek
névsorát ABC sorrendben
2018.
A szünet előtti utolsó
március 28.
tanítási nap
(szerda)
2018.
Tavaszi szünet
március 292018. április
3.
2018. április
A szünet utáni első tanítási
4. (szerda).
nap
Ápr. 05-től
Ballagás előkészítése
intézményvezetés,
of.
Mkv,
ballagtató of.-k
Ápr. 05. 1430- Fogadónap
Intézményvezetés,
1700 csütörtök
osztályfőnökök
Ápr. 05.
KI MIT TUD?
és DÖK
Egészségnap
Czinege
(ápr.
5-én
van
az Norbertné
Egészségügyi
Világnap)
külön forgatókönyv szerint
Április 16.
A
Holokauszt intézményvezetés
Magyarországi
Áldozatainak Emléknapja –
Megemlékezés
a
Holokauszt
áldozatairól
iskolarádión
keresztül
külön forgatókönyv szerint
Ápr.16-20.
Munkaközösségi
Mk. vezetők
értekezletek
Ápr. 20.
Szóbeli tételsorok, szakmai Igh.-k, gyakokt.
vizsgák
gyakorlati vezetők
dokumentációinak leadása

Magyar-történelem
munkaközösség,
technológus

Technikai
titkárság

okt.

személyzet,

szaktanárok, oktatók

Magyar-tört. mk.

Szaktanárok
Szaktanárok, oktatók, mk.
vezetők

ellenőrzésre az ig.h.-nek
Ápr. 13.

Ápr. 20.

A
középfokú
iskola
igazgatója az ideiglenes
felvételi
jegyzéket
megküldi a Hivatalnak
A Hivatal kialakítja
a végeredményt az
igazgatói döntések
és
a
tanulói
adatlapok
egyeztetése alapján,
és elküldi azt a
középfokú
iskoláknak.
(egyeztetett
felvételi jegyzék)
Április
30-át
tanítás
nélküli
dolgozzuk le.
munkanap!!!!!!!

Április
21.
szombat
munkanap
Ápr. 24-26.
Osztályozóvizsga
előkészítése, lebonyolítása
a végzős osztályoknak.
Ápr.
Föld Napja
Ápr.
Király Kupa
Ápr. 27.
Az iskola a felvételről, ill.
az elutasításról értesítést
küld az általános iskolának,
valamint az érintetteknek.
h
Ápr. 27. 13
Végzős
osztályok
naplóinak lezárása
Április
28- Hosszú hétvége
május
01.
(szombatvasárnap-hétfőkedd)
2018. május
SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
Osztályozó értekezlet a
végzős
évfolyamok
számára
2018. május 03. Bizonyítványok,
törzslapok, naplók leadása
az ig. irodába
2018. május 03. Ballagási
főpróba
a
tornacsarnokban
2018. május 3. Utolsó tanítási nap a
végzősöknek
csütörtök

intézményvezetés

Igh.-k, of.-k

DÖK
Test mkv.
Igazgató,
tanügyigazgatás

Testnevelés mk
Titkárság

osztályfőnökök

Ig.h.-ek

munkaközösségvezetők, gyak. okt
vezető

2018. május 2.
13 óra szerda

Végzős of.-k
intézményvezetés, Osztályfőnökök
stúdiós, of. mkv.
osztályfőnökök
intézményvezetés

2018. május 04. Ballagás
10h
péntek

Máj. 07–18.

2018. 05. 18.

2018. május 07től aug. 31-ig
2018. május 7.
8.00
-2018.
május 22. 8.00
óra
2018 . május
14–15., május
17–18., május
23., 8.00-tól
Május 19-21.
(szombatvasárnapPünkösd
hétfő)
Máj. 23.

Máj.-jún.

Jún. 01.

Végzős
és Nevelőtestület, technikai
ballagtató
alkalmazottak
osztályfőnökök,
magyar-tört. mk.
Intézményvezetés

Rendkívüli
felvételi
eljárást
kell tartani, ha az
általános felvételi
eljárás keretében a
felvehető létszám
90%-ánál kevesebb
tanulót vettek fel.
A május 18-ig
Intézményvezetés
megtartott
rendkívüli felvételi
eljárást meghirdető
iskola igazgatója
dönt a felvételi
kérelmekről.
A középfokú iskola
Intézményvezetés
igazgatója
rendkívüli felvételi
eljárást írhat ki.
Írásbeli érettségi vizsgák Ig.
lebonyolítása a végzős
tanulók számára
Szakmai
írásbeli Ig.
vizsgarész, írásbeli
és
interaktív
vizsgatevékenység

Intézmény-vezetés,
nevelőtestület
Intézményvezetés,
nevelőtestület

Hosszú hétvége

Kompetenciamérés
Intézményvezetés,
(Külön
forgatókönyv magyar-tört,
szerint)
mkv., mat. mkv.,
szaktanárok,
osztályfőnökök
Szóbeli
és
gyakorlati Ig.
vizsgatevékenység,
szóbeli
és
gyakorlati
vizsgarész lebonyolítása a
szakközépiskola
végzős
osztályai számára
Pedagógusnap
KT elnök
Külön forgatókönyv szerint

Gyak. okt. vez.-k, of.-k,
intézmény-vezetés,
titkárság

Magyar-történelem mk.

Június 4.
Jún. 04-08.
Jún. 04-08.
2018. június 7–
14.
Jún.

csütörtök

14.

12h

Jún. 13.
2018.
június
15. (péntek)
2018.
június
18–29.
Jún. 15. 1-3. óra

Jún. 15. péntek
4. órától
Jún. 15. 4-6.
óra,
valamint
június 18-19.

A nemzeti megemlékezés
napja
Külön forgatókönyv szerint
Naplók,
hiányzások
lezárása a nem végzős
osztályokban
Munkaközösségi
értekezletek
Az éves munka értékelése
Vizsgarend alapján: emelt
szintű érettségi vizsga
szóbeli
vizsgarészének
időpontja.
Osztályozó értekezlet a
nem végzős osztályok
számára
Osztályozóvizsga tételek
leadása ig. helyetteseknek
Utolsó tanítási nap a nem
végzős tanulók számára
2018. évi május–júniusi
szóbeli érettségi vizsgák
Tanévzárás, osztályfőnöki
órák: A tanévzárással, új
tanév
kezdésével
kapcsolatos információk,
átadása.
Nyári termelési gyakorlat
kezdete
Osztályozó vizsga a nem
végzős
évfolyamok
számára

Magyar-tört. mk.

Of.-k,
szaktanárok,
oktatók
Mk.vezetők,

intézmény-vezetés
ellenőrzi

Intézményvezetés, of.-k,

Tanító tanárok, oktatók,

Ig.h-ek

szaktanárok

szaktanárok,
intézményvezetés

Ig.,
Of.-k,
szaktanárok
Ig., Of.-k

Gyak. okt. vez.,
szakoktatók
Of.-k,
szaktanárok,
intézményvezetés
Jún. 18.
Munkatervi
beszámolók Mk. vezetők,ifj. Nevelőtestület tagjai
leadása a szakterületi ig. h.- véd. fel., védőnő,
nek
DÖK segítő
Jún. 22.
Tanévzáró ünnepély
Intézményvezetés, Nevelőtestület,
techn.-i
8 óra
(Külön
forgatókönyv of.-k
alkalmazottak, titkárság
szerint)
Jún. 26.
Éves
beszámoló intézményvezetés Ig.
szerkesztése, közzététele
Jún. 22-ig
Javítóvizsga tételek leadása szaktanárok
Jún.
25–27. Beiratkozás
a
Igh.-k, könyvelés, érintett szaktanárok
hétfő-szerda
középfokú iskolákba az
iskola igazgatója által
meghatározott időben.
Jún. 29. 8 óra
Tanévzáró
tantestületi Intézményvezetés
péntek
értekezlet
Szept. 01.
2018-2019-es
tanév

kezdete

Mérés - értékelés tervezése a 2017/2018-as tanévben
sor
szá
m
1.

ütemezés

2.

Szeptember 1-2. héttől

3.

Szeptember 1-2. hét

4.

Szeptember 1-3. hetében

5.

Szept.-től folyamatosan

6.

Szept.-től folyamatos

13.

Dec.-jan.

7.

Jan.-tól folyamatosan

8.

Szeptembertől
folyamatosan
Ápr.

9.

Szeptember 1-2.
folyamatosan

héttől

feladat

felelős

Önértékelési rendszer
kiépítésének
tervezése, elkészítése.
Az
önértékelési
folyamat beindítása
Felkészülés a külső
ellenőrzésre:
Szakértői,
tanfelügyeleti
látogatások
Bemeneti
mérések
lebonyolítása
munkaközösségi
szinten
Mérési eredmények
kiértékelése,
folyamatba építése
Tantárgyi értékelések
a Ped. Programban
elfogadott
szabályozók mentén,
osztályzatok naplóba,
ellenőrzőbe
való
beírása
Elektronikus
napló,
munkanapló,
beírt
osztályzatok
ellenőrzése
Félévi
munka
értékelése,
osztályzatok lezárása
Vizsgakövetelmények
mérése
a
végzős
évfolyamokon
pedagógusértékelés

önértékelési
csoport
tagjai, intézményvezetés,
kollégák

Év
végi
értékelése,

munka

intézményvezetés,
érintett kollégák

Mkv. munkaközösség

Mkv.
tagjai

Munkaközösség

Tanító tanárok

intézményvezetés

Intézményvezetés, tanító
tanárok, mkv.
Intézményvezetés, tanító
tanárok, mkv.
Intézményvezetés, tanító
tanárok, mkv.
Intézményvezetés, tanító
tanárok, mkv

10.

Május-június

11.

Május-június

12.
14.

május 24.
Május-június
június
június

osztályzatok lezárása
a végzős osztályokban
Kimeneti
mérések
lebonyolítása
munkaközösségi
szinten
Mérési eredmények
kiértékelése,
folyamatba építése
kompetenciamérés
Szakmai,
érettségi
vizsgák lebonyolítása
Év
végi
munka
értékelése,
osztályzatok lezárása
Az
éves
munka
értékelése,
hiányosságok
feltárása,
erősségek
megerősítése.

Intézményvezetés, tanító
tanárok, mkv
Intézményvezetés, tanító
tanárok, mkv
Intézményvezetés,
Intézményvezetés, tanító
tanárok, mkv
Intézményvezetés, tanító
tanárok, mkv
Intézményvezetés, tanító
tanárok, mkv

