A Varga Katalin Gimnázium nevelőtestületének
2016/2017. tanévi munkaterve
A munkaterv a Varga Katalin Gimnázium pedagógiai programja, az Arany János
Tehetséggondozó Program, a fenntartó (KLIK), a működtető városi önkormányzat és az Emberi
Erőforrás Minisztérium által meghatározott feladatokra tekintettel készült.
Az éves munkaterv kiegészítő dokumentumai:
 A 2016/2017. tanév helyi rendje
 A 2016/2017. évi tantárgyfelosztás
 A szakmai munkaközösségek munkatervei
 Az iskolai diákönkormányzat programtervezete
 Az egyes hónapokra elkészített ütemtervek
 Az egyes programok (projektek) feladatterve
 Az ellenőrzési terv
 A házirend
 Az SZMSZ és mellékletei
 Az iskola együttműködési megállapodásai (Szolnok Városi Kollégium, Arany János
Tehetséggondozó Program szerződései, egyéb)
 A beiskolázási terv
 A pedagógus munkakörben dolgozók továbbképzési terve
 Az iskolai megbízások rendszere
 Jelentkezések (érettségi elnök, emelt szintű érettségi)
 Az igazgatói pályázat (2013-2018)
A tanév kiemelt feladatai:
1. Felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés.
Tevékenység:
A jogszerű működés megtartása mellett legjobb
tudásunk szerint segítjük diákjaink
felkészülését az érettségi vizsgára és a
továbbtanulásra

Felelős:
nevelőtestület

Határidő:
folyamatos

2. A pedagógus életpályamodellből adódó feladatok megvalósítása.
Tevékenység:
Az intézményellenőrzés- és értékelés
lebonyolítása a pedagógiai-szakmai munka
fejlesztése érdekében

Felelős:
igazgató, önértékelés
elkészítésében részt vevő
kollégák

Határidő:
OH ütemezés
szerint

3. Fokozott figyelmet fordítunk az oktató-nevelő munkánkban a tanulóink érettségi vizsgán
elért eredményeinek javítására
Tevékenység:
Az utolsó három évben érettségizett tanulóim
érettségi eredményeinek bemutatása,
összegzése, önfejlesztési lehetőségek
megfogalmazása rövid dolgozat formájában

Felelős:
Kovács Sándor (adatok
biztosítása), szaktanárok
(dolgozat)

Határidő:
2017. 01. 22.

4.

A tanulók/szülők véleményét figyelembe vesszük a tanítás-tanulás folyamatában. A
Szolgáltató Város modellből adódó feladatokat végrehajtjuk.
Tevékenység:
Végzős diákok visszajelzéseinek kiértékelése

Felelős:
minőségügyi vezető

Határidő:
2017. 08. 31.

5. Ösztönözzük a tehetséges tanulók részvételét az országos középiskolai tanulmányi
versenyeken.
Tevékenység:
Tájékoztatás az OKTV-ről.

Felelős:
11-12. évfolyamon
szaktanárok

Határidő:
tanító 2016. 09. 16.

Az OKTV-re jelentkező tanulók felkészítése,
különös tekintettel a 2. fordulóba jutott munkaközösségek
versenyzőkre
A munkaközösség által meghirdetett versenyek munkaközösség-vezetők,
kijelölése a munkaközösségi munkatervekben. szaktanárok
Szaktanári
tájékoztatás
a
szaktárgyi
versenyekről, a második fordulóba jutott
tanulók felkészítése az eredményes szereplés
érdekében

folyamatos
folyamatos

6.
Az országos mérésekre (kompetencia, NETFIT) történő felkészítés, a mérések korrekt
lebonyolítása.
Tevékenység:
Felelős:
A mérési eredmények ismeretében intézkedési Molnár László
terv elfogadása az eredményesség javítása
érdekében

Határidő:
2017. 06. 30.

7. Az elnyert pályázatokat a pályázatban foglaltak szerint megvalósítjuk.
Tevékenység:
Felelős:
Az Öveges laborpályázat megvalósítása a Természettudományos
fenntartási időszak második évében
munkaközösség

Határidő:
2017. 06. 30.

8. Kiemelt iskolai rendezvények színvonalas lebonyolítása.
Tevékenység:
Digitális témahét (2017. 04. 03-07.)
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
(2017. 03. 06-10)
Fenntarthatóság
és
környezettudatosság
témahét (2017. 04. 24-28)
Az
iskolai
rendezvényeket
bemutató
elektronikus tájékoztató anyagok eljuttatása a
media részére a program megkezdése előtt és a
program zárását követően is.

Felelős:
Matematika munkaközösség
Matematika munkaközösség

Határidő:
2017. 04. 07.
2017. 03. 07.

Természettudományi
munkaközösség
programszervező, igazgató

2017. 04. 28.
folyamatos

