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BEVEZETÉS
A munkatervet a Pedagógiai Program, a tanévzáró értekezleten elhangzott javaslatok, a kompetencia-mérés, a tanév végi eredmények, a vizsgák eredményei, valamint a munkaközösségvezetők által benyújtott munkatervi javaslatok alapján állítottuk össze.
A feladatok meghatározásánál figyelembe vettük az aktuális jogszabályokat is

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A tanítás nélküli munkanapokon a munkaidő a Munka törvénykönyvében meghatározott napi
8 munkaóra reggel 7.30-tól 15.30-ig. A munkaidő-nyilvántartást a beléptető-rendszer használatával kell vezetni. Munkaidő-nyilvántartás vezetésére a kötetlen munkaidőben foglalkoztatott vezetőkön kívül mindenki kötelezett. A tanév munkarendjét az iskola honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A tanév főbb eseményeivel kapcsolatos részletesebb információk és feladatok kiadására a belső levelezési rendszeren, illetve az iskolai belső hálózaton kerül sor. Az
egyes munkaközösségek munkatervei a tanév munkarendjének mellékleteit képezik.

CÉLOK, FELADATOK
Az intézményben folyó oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése, a vezetőség és a tantestület közötti információ optimális, pontos áramlásának segítése, szorosabb szakmai kapcsolat teremtése a munkaközösségek között és a munkaközösségeken belül. A szakmai versenyekre lehetőség szerint minél több tanuló felkészítését, és részvételét kell biztosítani. A diákok és kollégák részére az üzemlátogatások szervezése, kiállítások, rendezvények látogatása
továbbra is fontos feladat, a szakmai tudás fejlesztése, és a minél színvonalasabb oktatás érdekében. Segítjük a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségekkel küzdő tanítványainkat. Fontos az egységes nevelési elvek megfogalmazása és megvalósítása.

A MUNKATERV ELFOGADÁSA
A munkaterv a nevelő testület, a szülői szervezet, a diákönkormányzat jóváhagyásával, valamint a Fenntartó elfogadásával lép életbe.
A véleményezések kezdeményezéséért felelős: igazgató
Határidő: szeptember 15.
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RÉSZLETES MUNKATERV
A TANÉV FOLYAMÁN FOLYAMATOSAN VÉGZENDŐ FELADATOK
FELADAT MEGNEVEZÉSE

FELELŐS

HATÁRIDŐ

A 2011. évi CXC. törvény szerint biztosítani kell a
szülők és a diákok részvételét, beleszólását az intézményi szabályzatok, dokumentumok belső tartalmának véleményezésébe, továbbá a tankönyvek,
taneszközök, egyéb felszerelések kiválasztásába, a
tanév munkarendjének elfogadásába. Ezen jogukat
a szülők képviselőik, míg a diákok a diák-önkormányzati képviselőik útján tehetik meg.

Igazgató

folyamatos

Az Nkt. adatszolgáltatási kötelezettségeket tartalmaz a közoktatási információs rendszerek számára
(létszámok, tanuló-nyilvántartás, pedagógus és diákigazolványok, KIR stat., KIFIR, ADAFOR. stb.) Aktualizálni kell az elmúlt tanév során közölt adatokat.
Biztosítani kell az KRÉTA és a SZIR rendszer közötti
adatátadást.

Igazgató,
Iskolatitkár, Nevelési
igazagatóhelyettes

folyamatos,
illetve
jogszabály
szerinti

Hetente vezetőségi értekezletet kell tartani, ahol a
vezetők részletesen beszámolnak az elmúlt heti eseményekről, a munkaközösségi megbeszélésekről, az
aktuális feladatokról az iskolai élet egész területén.

Vezetőség

minden
hétfőn

A vezetőségi értekezletekről feljegyzések készülnek,
melyet a vezetőség minden tagja írásban, elektronikusan megkap.

Iskolatitkár

minden
péntek

A helyettesek kétheti rendszerességgel egyeztetik
az aktuális feladatokat, problémákat, ötleteket, javaslatokat a munkaközösség-vezetőkkel. Biztosítják
a vezetőségi értekezleteken és munkaközösségi
megbeszéléseken elhangzottak információ-áramlását mindkét irányban. A megbeszélésekről feljegyzések készülnek.

Helyettesek,
Munkaközösségvezetők

kéthetente
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FELADAT MEGNEVEZÉSE

FELELŐS

HATÁRIDŐ

Kéthetente munkaközösségi megbeszéléseken
egyeztetik a munkaközösségek tagjai a nevelési-oktatási feladatokat, a versenyekre felkészítések, korrepetálások tapasztalatait, a szaktárgyi kérdéseket,
az iskolai rendezvények előkészítésének és lebonyolításának kérdéseit.

Helyettesek,
Munkaközösségvezetők

kéthetente

Kéthetente tantestületi értekezlet az aktuális
feladatokról.

Igazgató,
Helyettesek,
Munkaközösség
-vezetők

kéthetente

Óralátogatások az iskolánkban folyó pedagógiai
munka optimalizálásának, segítésének céljából.

Munkaközösségvezetők,
minden kolléga

folyamatos

Vezetőség

folyamatos

Munkaközösségvezetők,
minden kolléga

folyamatos

Az oktatáshoz szükséges tankönyveket helyettesítő
jegyzetek, tanulási segédletek, oktatási segédletek,
digitális tananyagok (hang-és képhordozók, szoftverek, eszközök) készítése.

Vezetőség

folyamatos

Pályázati források keresése.

Vezetőség

folyamatos

A taneszközök, szerszámok, mérőeszközök és műszerek karbantartása, szükséges felújítása, ill. fejlesztése.

Szaktanárok

folyamatos

Gyakorlati oktatáshoz szükséges anyag –és eszközigény összeállítása.

Gyakorlati
oktatásvezető,
Szaktanárok

minden
hónap 5.
napjáig

Honlap, Facebook-oldal frissítése.

Az ügyeleti feladatok ellátása a beosztás szerint.
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FELADAT MEGNEVEZÉSE

FELELŐS

HATÁRIDŐ

Iskolai adminisztráció ellenőrzése az elektronikus
naplóban (hiányzások, igazolások, osztályzatok, szülői értesítések, stb.) Az igazolatlan hiányzások esetén a szükséges intézkedés megtétele.

Osztályfőnökök

hetente

A diákok tanulmányi előmenetelének figyelemmel
kísérése, kellő számú jegy ellenőrzése.

Osztályfőnökök

havonta

Gyakorlati helyek látogatása.

Gyakorlati
oktatásvezető

folyamatos

Szakmai
igazgatóhelyettes

Jogszabály
szerint,
illetve az esemény előtt
7-14 nappal

Általános
igazgatóhelyettes

Az esemény
előtt
7-14 nappal

Városi rendezvényeken részvétel, szereplés.

Általános
igazgatóhelyettes

folyamatos

Versenyekre felkészítések a munkaközösségek
munkatervei szerint.

Munkaközösségvezetők,
szaktanárok

Folyamatos

Az ügyeleti rend és a házirend betartásának és betartatásának ellenőrzése.

Nevelési
igazgatóhelyettes,
Munkaközösségvezetők

folyamatos

A közösségi szolgálati naplók beszedése, elektronikus naplóban a teljesített órák felvitele.

Nevelési
igazgatóhelyettes

kéthavonta

A jogszabályban előírt tartalmak, egyes rendezvények, események megjelenítése az iskola honlapján.

Médiák és meghívandó vendégek értesítése, meghívása az iskolai programokra.
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AUGUSZTUS
Aktuális dátum,
határidő

Feladat, program

Felelős

augusztus 24.

A javítóvizsgák lebonyolítása,
adminisztráció

Vezetőség, munkaközösség
vezetők, oktatók

augusztus
24-31.

A tanév előkészítése, a tantárgyfelosztás véglegesítése a kerettantervek alapján, órarendkészítés, tantermek berendezése.

Vezetőség, munkaközösségvezetők, oktatók

augusztus 26.

Alakuló értekezlet, munkaközösségi értekezletek, a feladatok konkretizálása

Vezetőség, munkaközösségvezetők, oktatók

augusztus 31.

nyári gyakorlat vége

Gyakorlati oktatásvezető

SZEPTEMBER
Aktuális dátum,
határidő

Feladat, program

Felelős

szeptember 1.

Első tanítási nap, tanévnyitó,
osztályfőnöki teendők,
tankönyvosztás,
kollégiumba költözés

Vezetőség, osztályfőnökök,
könyvtáros, kollégiumvezető,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető

szeptember
1-4.

Felnőttképzés – tájékoztató, beiratkozás

Szakmai igazgatóhelyettes,
felnőttképzési asszisztens

szeptember 7.
szeptember
7-14.
szeptember 7.
szeptember 14.
szeptember 14.
szeptember 14.
szeptember 14.

Munkaközösségi munkatervek
leadása
A Bláthy-napok szakmai programjának előkészítése, anyagigény összegyűjtése
Őszi érettségire jelentkezés
határidő
A kiadott adatbekérő lapok beszedése
DÖK alakuló értekezlet
9. évfolyamos diákok törzslapjainak megnyitása
Nyári gyakorlatok teljesítésének igazolása a
bizonyítványokban
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Munkaközösség-vezetők,
általános igazgatóhelyettes
Vezetőség, munkaközösségvezetők
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
DÖK patronáló tanár
Nevelési igazgatóhelyettes
Gyakorlati oktatásvezető,
osztályfőnökök
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Aktuális dátum,
határidő
szeptember 15.
szeptember 24.
szeptember 20.
szeptember 21.
szeptember 21.
szeptember 22.
Szeptember 25.
szeptember
21-25.

szeptember 30.

szeptember 30.

szeptember 30.
szeptember 30.

szeptember

szeptember

Feladat, program
Bizonyítványok leadása az átadás-átvételi
jegyzőkönyvekkel együtt az igazgatóhelyettesi irodában
9. évfolyamon szülői értekezlet
A 2020/21-es tanévben indítandó szakmák
meghatározása
A szakmai versenyeken résztvevők kiválasztása és felkészülés a versenyekre SZKTV,
ISZE-verseny, OKTV
Korrepetálási, szakköri igények
összegzése
Dokumentumok elkészítése az Krétában
(elektronikus napló, törzslapok), a törzslapok kinyomtatása
Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai
mozgástevékenységek témanapja
Bláthy- napok
Bláthy Színpad
 színjátszó kör
 tagok toborzása
 foglalkozások szervezése heti rendszerességgel
Online iskolaújság (Bláthy Lájk)
 újságírók, fotóriporterek, webszerkesztők toborzása
 szerkesztőségi ülések szervezése
A következő tanév szakmáiról szóló tájékoztatókhoz szükséges prospektusok, szórólapok összeállítása
Tanulmányi területek meghatározási formái
az OH honlapján
KEDVENCEM
Iskolai előadóverseny előkészítése a 9. és 10
osztályos tanulóknak,
osztályfordulók
Országos haditorna megyei
fordulója

szeptember

Nevezés a Fair-play kupára

szeptember

Turisztikai kirándulások: Vértesszőlős - Előember telep
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Felelős
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Igazgató
Munkaközösség-vezetők,
szaktanárok
Osztályfőnöki
munkaközösség-vezető
Nevelési igazgatóhelyettes
Testnevelők
Vezetőség, osztályfőnökök,
szaktanárok, oktatók, gyakorlati oktatásvezető
Idegen nyelv és magyar munkaközösség

Ambrus Réka

Igazgatóhelyettesek

Magyar tanárok
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Turisztikai munkaközösség
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OKTÓBER
Aktuális dátum,
határidő
október 1.
október 1-től
október 1. január 11.
október 1. január 11.
október 1. november 30.
október 1-től

Feladat, program

Felelős

Kedvencem-iskolai döntő
Az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak
pályaorientációs foglalkozások, osztályfőnöki órák szervezése
Részvétel a beiskolázási szülői értekezleteken az általános iskolákban
Facebookon, honlapon, szórólapokon, tatai
TV-n, autóbusz-reklámokon, QR-kódokon
keresztül általános iskolások megszólítása
Üzemlátogatások szervezése általános iskolások számára
Korrepetálások, érettségi felkészítők, nyelvvizsga előkészítők, versenyekre felkészítések kezdete

Horváth Sándor, Ambrus Réka
Általános igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők
Vezetőség, oktatók
Igazgatóhelyettesek
Munkaközösség-vezetők,
gyakorlati oktatásvezető
Szaktanárok

október 1-15.

Szakmai írásbeli vizsgák

Gyakorlati oktatásvezető

október 6.
október 16-30.

Aradi vértanúk emléknapja
Őszi írásbeli érettségi
Felvételi tagozatkódok megadása a KIFIR
számára

Osztályfőnökök
Nevelési igazgatóhelyettes

október 13.
október 15.

Statisztikai adatszolgáltatás

október 15-ig
október 15. november 6.

Tűzriadó
Következő tanév költségvetésének
elkészítése

október 16-27.

A pályaválasztási kiállítás előkészítése,
anyagigénylések leadása

október 20.
október 20.

Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása
Tanulmányi területek és kódok megküldése
az OH-nak

október 22

Iskolai megemlékezés (október 23.)

október 23.

Városi megemlékezés

október 26.
október 30.
október
október

Részvétel a városi emlék-meneten Tata-Baj
útvonalon a kollégistákkal
Adatszolgáltatás általános iskolának a
CXC. tv. 81.§ alapján
Rendhagyó irodalom órák szervezése, folyamatos kapcsolattartás könyvtárakkal, múzeumokkal, színházakkal stb.
Fedezd fel az örökséged!
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Igazgató
Iskolatitkár,
nevelési igazgatóhelyettes
Nevelési igazgatóhelyettes
Vezetőség
Általános igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők, gyakorlati oktatásvezető, oktatók
Szakmai igazgatóhelyettes
Igazgató
Munkaközösség-vezető,
oktatók
Általános igazgatóhelyettes,
DÖK patronáló oktató
Kollégiumvezető
Iskolatitkár
Horváth Sándor, Manova Kitti
Természettudományos és
történelem munkaközösség
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Aktuális dátum,
határidő

Feladat, program

október

Jávorka kollégiumi focikupa

október

Atlétikai ügyességi csapatbajnokság

október

Turisztikai kirándulások: Majk
A kamalduli szerzetes-kolostor

Felelős
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Turisztikai munkaközösség

Október 23. - November 1. | Őszi szünet

NOVEMBER
Aktuális dátum,
határidő
november 1.

Mindenszentek

november

A pályaválasztási kiállítás lebonyolítása

Vezetőség, munkaközösségvezetők, oktatók

november 12-16.

Emelt szintű szóbeli érettségi

Nevelési igazgatóhelyettes

november 13-tól

Készülés a városi adventi műsorra

Munkaközösség-vezető

november 12.

Szülői értekezlet, fogadóóra

Osztályfőnökök, oktatók

november 15.

OH közzéteszi a felvételi vizsgát hirdető
iskolákat

november 16.

Angol helyesírási verseny

november 23-27.

Középszintű szóbeli érettségi
Kompetenciaméréshez szükséges adatok
megküldése az OH részére
Implom József Helyesírási verseny
A nyílt nap és beiskolázási tájékoztató
lebonyolítása

november 22.
november 23.
november 26.
november 27-28
november 30.
november
november

Feladat, program

Kutatók éjszakája

Felelős

Lakatos Éva, Jankyné Nagy Ágnes, Kratancsik Mária, Heiszki
Gábor
Nevelési igazgatóhelyettes
Szakmai igazgatóhelyettes
magyar tanárok
Vezetőség, munkaközösségvezetők, oktatók
Természettudományos és
történelem munkaközösségvezető

Szakmai tanulmányi versenyek felhívásainak
Gyakorlati oktatásvezető
megjelentetése
Testnevelés és közszolgálat
Fair-play Kupa forduló
munkaközösség
Turisztikai kirándulások:
Turisztikai munkaközösség
Tihany – Badacsony, Fertőd - Sopron

TSZC BLÁTHY | ÉVES MUNKATERV 2020/21

10

DECEMBER
Aktuális dátum,
határidő

Feladat, program

december 3.

Nyílt nap lebonyolítása

december 8.
december 12.

december 17.
december 18.
december 18.

Városi adventi műsor
Szombati munkanap (december 24)
Karácsonyi előkészületek
(tantestületi karácsony)
Gingerbread party
Továbbképzési terv módosítása
Tantestületi karácsony

december

Cultura Nostra történelem verseny

december

Savária országos történelem verseny

december

Holocaust – történelmi vetélkedő

december

Futsal diákolimpia

december

Mikulás kupa Labdarúgó torna

december 14-19.

Felelős
Vezetőség, munkaközösségvezetők, oktatók
Munkaközösség-vezető
Vezetőség,
munkaközösség-vezető
Angol nyelvtanárok
Igazgató
Általános igazgatóhelyettes
Természettudományos és
történelem munkaközösség
Természettudományos és
történelem munkaközösség
Természettudományos és
történelem munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség

December 19. – 2021. január 3. | Téli szünet

JANUÁR
Aktuális dátum,
határidő
január
január 11.január 15.

Bólyai Matematika Csapatverseny

Deák Istvánné

Ágazati vizsgák

Gyakorlati oktatásvezető

január 15.

Szalagavató lebonyolítása

január 13-17.

A külső gyakorlati jegyek beírása, az aktuális héten lévő szakképzősök félévi zárása

január 20.

Osztályozó értekezlet

január 21.április 23.

NETFIT felmérések

Feladat, program
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Felelős

Általános igazgatóhelyettes,
munkaközösség-vezetők, gyakorlati oktatásvezető, oktatók
Osztályfőnökök, szaktanárok,
oktatók
Nevelési igazgatóhelyettes,
oktatók, osztályfőnökök
Testnevelők
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Aktuális dátum,
határidő

Feladat, program

január 22.

Az első félév zárása

január 27-31.

Szakmai háziversenyek lebonyolítása

január 29.

Félévi értesítők átadása

január

Házi gépészet verseny

január

január

BISEL – Bioindikáció az iskolai oktatásban programja a diákok vízzel kapcsolatos
érzékenyítése a cél. Víz, tiszta víz” című
országos internetes verseny.
Országos Középiskolai Rendészeti
Tanulmányi verseny

Felelős
Nevelési igazgatóhelyettes,
osztályfőnökök, oktatók
munkaközösség-vezetők,
oktatók
Osztályfőnökök
Gépészet munkaközösségvezető
Természettudományos és
történelem munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség

FEBRUÁR
Aktuális dátum,
határidő
február 4.

Végzős osztályok szülői értekezlete

február

Megyei hegesztő verseny

február 10.

Lemorzsolódás adatszolgáltatás
A beiskolázással kapcsolatos javaslatok,
észrevételek leadása
Tanítás nélküli munkanap ?????
Jelentkezés a szakmai képesítő vizsgákra,
érettségire

február 12.
február 19, 22, 23
február 15.

Feladat, program

Felelős
Osztályfőnökök
Gépészet munkaközösségvezető
Általános igazgatóhelyettes
Osztályfőnökök, nevelési igazgatóhelyettes, oktatók
Osztályfőnökök

február

Zrínyi matematika verseny

Természettudomány és történelem munkaközösség-vezető

február 24.március 13.

Középiskolai felvételi szóbeli
meghallgatások

Vezetőség

február 24-29.

A komplex vizsgák tervezése

munkaközösség-vezetők,
gyakorlati oktatásvezető

február 25.

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

Munkaközösség-vezető, oktatók

február

Illemtan verseny

február

E-Figyelő országos 3 fordulós vetélkedő

február

Terematlétikai verseny

február

B33 Mini kosárlabda torna

TSZC BLÁTHY | ÉVES MUNKATERV 2020/21

Lévainé Raffai Hajnalka,
Kratancsik Mária
Természettudományos és
történelem munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
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MÁRCIUS
Aktuális dátum,
határidő
március 1-5.
március 2-6.
március 3.
március 8.
március 12.
március 12.
március 15-ig
március 15
március 16-17.
március 18-19.
március 20.április 3.

Feladat, program
Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét
A szakmai képesítő vizsgák előkészítése, az
anyag és eszközigények leadása
Fizikális, egészségügyi és mentális felmérés
a belügyi rendészeti előkészítő képzésre jelentkező diákok számára
Ideiglenes felvételi rangsor összeállítása
Ideiglenes felvételi jegyzék megküldése KIFIR-nek
Iskolai megemlékezés a március 15-i
eseményekről
Tűzriadó
Nemzeti ünnep
ÁSzÉV verseny
Felvételi rangsor módosíthatósága az általános iskolákban
„Szakmák Éjszakája” népszerűsítése honlapon, Facebookon, Youtube-on, helyi TVben, plakátokon, szórólapokon

március 20.április 3.

A „Szakmák Éjszakája” előkészítése, az
anyag és eszközigények leadása

március 22-26.

március
március

Digitális témahét
Kreatív írás verseny magyar nyelven Művészetek órán, illetve magyar órán a 10. és
11. osztályok számára – Díjazott művek
megjelennek a Bláthy Lájkban
Kreatív írás verseny angol és német nyelveken nyelvórákon – díjazott művek megjelennek a Bláthy Lájkban
Próbaérettségi szervezése igény szerint
Tavaszváró vetélkedő

március

Épületgépészet napja

március

TeSzedd

március

Krisztina kupa női labdarúgó torna

március

március

március
március

Országos Középiskolai Rendészeti
Tanulmányi verseny (országos forduló)
Turisztikai kirándulások: Komárom
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Felelős
Munkaközösség-vezetők
Munkaközösség-vezetők, gyakorlati oktatásvezető, oktatók
Igazgató, testnevelők, pszichológus, Iskolaorvos
Igazgató, felvételi bizottság
Igazgató
Munkaközösség-vezető, oktatók
Nevelési igazgatóhelyettes
Munkaközösség-vezető
Általános iskolák igazgatói
Igazgatóhelyettesek
Vezetőség, munkaközösség-vezetők, gyakorlati oktatásvezető,
oktatók
Informatikai Munkaközösség
Magyartanárok

Nyelvtanárok
Oktatók
Patakyné Berendi Mária
Gépészet munkaközösségvezető
Természettudomány és
történelem munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Turisztikai munkaközösség
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ÁPRILIS
Aktuális dátum,
határidő
április
április 5.
április 6.

Feladat, program
Szakmák Éjszakája
Szülők tájékoztatása a következő tanévben
szükséges tankönyvekről, felszerelésekről
(Nkt. 9.§ (3))
Érettségi tételek leadása
a nevelési igazgatóhelyettesnek

Felelős
Vezetőség,
Munkaközösség-vezetők
Igazgató
Oktatók

április 1. - április 6. | Tavaszi szünet
április 8.
április 8.
április 11.

Végleges felvételi rangsor KIFIR-nek
Megemlékezés a Holocaust áldozatairól
A költészet napja

április 13-17.

A szakmai versenyek lebonyolítása

április 15.
április 19.

Felkészülés a ballagásra, anyag- és eszközigények leadása, megrendelések
Szülői értekezlet és fogadóóra
Végleges felvételi jegyzéket kapunk

április 19-23.

Fenntarthatósági témahét

április 22.

A Föld napja

április 26-28.
április 29.

A végzősök zárása
Városi ballagás, szerenád

április 29.

Osztályozó értekezlet

április 30.

Az általános felvételi eljárás eredményéről
a tanulók és szüleik értesítése

április 30.

Ballagás

április 30.

Végzős diákjaink utolsó tanítási napja

április

Glória Victis történelemverseny

április

Tanár-diák sportversenyek

április

Katasztrófavédelmi verseny

április

Fair-play Kupa forduló

április

Diákolimpiai döntők

április

Turisztikai kirándulások: Esztergom Visegrád – Szentendre, Kecskemét

április 15-30.
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Igazgató, felvételi bizottság
Munkaközösség-vezető, oktatók
Munkaközösség-vezető
munkaközösség-vezetők, gyakorlati oktatásvezető, oktatók
munkaközösség-vezetők, gyakorlati oktatásvezető, oktatók
Osztályfőnökök, oktatók
Természettudomány és történelem munkaközösség
Természettudomány és történelem munkaközösség
oktatók, osztályfőnökök
Általános igazgatóhelyettes
Nevelési igazgatóhelyettes,
oktatók, osztályfőnökök
Igazgató
Vezetés, osztályfőnökök,
tantestület
Igazgató
Természettudomány és történelem munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Turisztikai munkaközösség
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MÁJUS
Aktuális dátum,
határidő
május 1.
május 3-25.
május 3-5.
május 3.június 11.

Feladat, program

május 28.

Munka ünnepe
Írásbeli érettségi vizsgák
Érettségi szünet
Szakmai képesítő gyakorlati és írásbeli, szóbeli vizsgák
Ágazati szakmai érettségi vizsga Érettségi
szünet
Pünkösd hétfő
Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamos diákjaink számára
NETFIT mérés eredményeinek feltöltése

május

Rejtvényfejtő és sudoku verseny

május

Diákolimpiai döntők

május

Országos katasztrófavédelmi versenyek

május

Turisztikai kirándulás:
Szombathely - Kőszeg

május 12.
május 24.
május 26.

Felelős
Vezetés, oktatók
Vezetés, oktatók
Vezetés, oktatók

Szakmai igazgatóhelyettes
Munkaközösség-vezetők
Természettudomány és történelem munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Testnevelés és közszolgálat
munkaközösség
Turisztikai munkaközösség

JÚNIUS
Aktuális dátum,
határidő
június 1.
június 4.
június 3-10.
június 5.

Pedagógusnap
Nemzeti Összetartozás Napja
Emelt szintű szóbeli vizsgák
Külső gyakorlati jegyek beírása

június 10.

Osztályozó értekezlet

június 14-25.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

június 15.

Utolsó tanítási nap, tanévzáró ünnepély

június 16-tól

Év végi adminisztrációk, eszközök karbantartása, felkészülés a következő tanévre

június 16.augusztus 31.
június 30.
július 1.

Feladat, program

Nyári gyakorlatok lebonyolítása
Lemorzsolódás adatszolgáltatás
Tanévzáró értekezlet, tanári kirándulás

TSZC BLÁTHY | ÉVES MUNKATERV 2020/21

Felelős
Munkaközösség-vezetők
Osztályfőnökök
oktatók
Nevelési igazgatóhelyettes,
osztályfőnökök
Igazgatóhelyettesek,
osztályfőnökök
Igazgató
Igazgatóhelyettesek, gyakorlati
oktatásvezető, osztályfőnökök,
oktatók
gyakorlati oktatásvezető,
oktatók
Általános igazgatóhelyettes
Vezetőség
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
Az éves munkatervet a nevelőtestület a 2020. augusztus 26. napján tartott nevelőtestületi
ülésén véleményezte és elfogadta.
Kelt: Tata, 2020. augusztus 26.

Nagy Edina
igazgató

Széplakiné Pásztor Anita
jegyzőkönyvvezető

Ferencsik Andrea
hitelesítő

Essősy László
hitelesítő

Melléklet: Jelenléti ív
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