A Varga Katalin Gimnázium nevelőtestületének
2018/2019. tanévi munkaterve
A munkaterv a Varga Katalin Gimnázium pedagógiai programja, az Arany János
Tehetséggondozó Program, a fenntartó (Szolnoki Tankerületi Központ) és az Emberi
Erőforrás Minisztérium által meghatározott feladatokra tekintettel készült.
Az éves munkaterv kiegészítő dokumentumai:
A 2018/2019. tanév helyi rendje
A 2018/2019. 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 (2018-2023) és igazgatói mesterprogram (2018-2023)
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:
A pedagógus II. (10 fő) és mesterpedagógusi
(2 fő) minősítési eljárások lebonyolítása

Felelős:
igazgató, minősítő eljárásban
résztvevő kollégák

Határidő:
OH és iskolai
ütemezés

A pedagógus önértékelések lebonyolítása az
iskolai önértékelési tervnek megfelelően

önértékelésben résztvevő
pedagógusok és értékelők

OH és iskolai
ütemezés

3. Az elvárt tanulói viselkedéssel kapcsolatos nevelési anyagok összeállítása.
Tevékenység:
Az iskolában a tanulóktól elvárt, viselkedéssel
kapcsolatos anyagok összeállítása nevelési célból

Felelős:
Molnár László
munkacsoportok

Határidő:
2019. 06. 30.

4. A tanulók/szülők véleményének figyelembe vétele a tanítás-tanulás folyamatában. A
Szolgáltató Város modellből adódó feladatok végrehajtása.
Tevékenység:
Végzős diákok visszajelzései (elektronikus)

Felelős:
minőségügyi vezető

Határidő:
2019. 08. 31.

5. A tehetséges tanulók részvétele az országos középiskolai tanulmányi versenyeken.
Tevékenység:
Tájékoztatás az OKTV-ről.
Az OKTV-re jelentkező tanulók felkészítése,
különös tekintettel a 2. fordulóba jutott
versenyzőkre
A munkaközösség által meghirdetett versenyek
kijelölése a munkaközösségi munkatervekben.
Szaktanári
tájékoztatás
a
szaktárgyi
versenyekről, a második fordulóba jutott
tanulók felkészítése az eredményes szereplés
érdekében

Felelős:
11-12. évfolyamon
szaktanárok

tanító

Határidő:
2018. 09. 17.

munkaközösségek

folyamatos

munkaközösség-vezetők,
szaktanárok

folyamatos

6. Az országos mérések (kompetencia, NETFIT) lebonyolítása

Tevékenység:
A mérési eredmények ismeretében intézkedési
terv elfogadása az eredményesség javítása
érdekében

Felelős:
Molnár László

Határidő:
2019. 06. 30.

7. Új tornaterem kampány folytatatása a Bánffy Katalin-Varga Katalin Alapítvány bevonásával.
Tevékenység:
Adományok gyűjtése, egyeztetések lebonyolítása
az új tornaterem megépítése érdekében
érdekében

Felelős:
Legeza Éva, Szegedi György
Molnár László, Kiss Éva

Határidő:
2019. 06. 30.

8. Az elnyert pályázatok pályázati kiírás szerinti megvalósítása.
Tevékenység:
Laborpályázat
EFOP 4. 1. 3.17. tetőtér-beépítési pályázat
OH Bázisiskolai pályázat megvalósítása
MTMI pályázat “Mi a a pálya,”
(Szolnoki Tankerületi Központ) megvalósítása
megvalósítása

Felelős:
természettud. munkaközösség
Kassainé Mrena Judit
Berkicsné Németh Ilona
Szabó Anita

Határidő:
2019. 06. 30.
2019

Szabó Anita, matematika és
természettudományos mk.

2019. 06. 30.

2019. 06. 30.

