A Varga Katalin Gimnázium nevelőtestületének
2019/2020. 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 2019/2020. tanév helyi rendje
A 2019/2020. 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:
Felelős:
A jogszerű működés megtartása mellett nevelőtestület
legjobb tudásunk szerint segítjük diákjaink
felkészülését az érettségi vizsgára és a
továbbtanulásra.

Határidő:
folyamatos

2. Új programok és új oktatásszervezési eljárások megvalósítása
Tevékenység:
A 9/D osztályban a biológia-kémia program
megvalósítása
A 9/D osztályban az informatikaprogramozás képzés megvalósítása
Az angol nyelv oktatása a 9. évfolyamon
sávosítással
A 9/A osztály (AJTP + általános) összevont
programjának a megvalósítása

Felelős:
Igrínyi Krisztina

Határidő:
2019. 06. 15.

Szécsiné
Festő-Hegedűs 2019. 06. 15.
Margit
Muhari Éva
2019. 06. 15.
Győry Zsuzsanna, Kovácsné 2019. 06. 15.
Boross Zsuzsanna

3. A pedagógus életpályamodellből adódó feladatok megvalósítása.
Tevékenység:
A kutatótanári (1 fő), mesterpedagógus (3
fő), pedagógus II. (6 fő) és pedagógus I. (3
fő) minősítési eljárások lebonyolítása.
A pedagógus önértékelésének lebonyolítása
az iskolai önértékelési tervnek megfelelően.

Felelős:
igazgató,
minősítő
eljárásban
résztvevő kollégák
önértékelésben
résztvevő
pedagógusok és értékelők

Határidő:
OH és iskolai
ütemezés
OH és iskolai
ütemezés

4. Az elvárt tanulói viselkedéssel kapcsolatos nevelési anyagok kipróbálása.
Tevékenység:
Felelős:
Legalább egy iskolai körhöz kapcsolódó pedagógus
anyag kiválasztása és az ezzel kapcsolatos
tevékenységi terv eljuttatása az igazgatónak.
A kiválasztott nevelési anyag megvalósítása pedagógus
során tapasztalt reflexió eljuttatása az
igazgatónak.

Határidő:
2019.09.06.

2020.01.17.

4. A tanulók/szülők véleményének figyelembe vétele a tanítás-tanulás folyamatában.
Tevékenység:
Végzős diákok visszajelzései (elektronikus).

Felelős:
Balogh Béla

Határidő:
2020.08.31.

5. A tehetséges tanulók részvétele az országos középiskolai tanulmányi versenyeken.
Tevékenység:
Tájékoztatás az OKTV-ről.

Felelős:
Határidő:
11-12. évfolyamon tanító folyamatos
szaktanárok

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

folyamatos

6. Az országos mérések (kompetencia, NETFIT) lebonyolítása.
Tevékenység:
Felelős:
A
kompetenciamérés
eredményeinek Rozsnyainé Kántor Mária
ismertetése.
A mérési eredmények ismeretében szükség Molnár László
esetén intézkedési terv elfogadása az
eredményesség javítása érdekében.

Határidő:
2020.04.24.
2020.06.29.

A NETFIT mérés adatainak elemzése, Testnevelés munkaközösség
értékelése.
A mérési eredmények ismeretében szükség Molnár László
esetén intézkedési terv elfogadása az
eredményesség javítása érdekében.

2020.01.24.
2020.01.29.

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

Felelős:
Határidő:
Legeza
Éva,
Banczik 2020.06.29.
Marianna, Szegedi György,
Molnár László

8. Az elnyert pályázatok pályázati kiírás szerinti megvalósítása, új pályázatok
megírása.
Tevékenység:
Laborpályázat

Felelős:
Dr. Nagy Béla, Igrinyi
Krisztina, Jeneiné Fekete
Marianna
OH Bázisiskolai pályázat megvalósítása
Szabó Anita
Mentovich Ferenc természetismereti verseny Iskolavezetőség,
Kedves
és diákszimpózium pályázat megírása
Mónika
Határtalanul pályázat(ok) megírása.
iskolavezetőség, Kiss Aliz
A 9-11. évfolyamos tanulók külföldi iskolavezetőség,
nyelvtanulását
elősegítő
pályázat(ok) Anikó
megírása.

Határidő:
2020.06.29.

2020.06.29.
2019.09.06.

pályázati
határidő
Kenéz pályázati
határidő

9. A Varga Katalin Gimnázium 90 éves jubileumának megünneplése
Tevékenység:
Suligála
Angol nyelvű kulturális szimpózium
Mentovich Ferenc természetismereti verseny
(2 napos) és diákszimpózium lebonyolítása
Arcképcsarnok kiadvány

Felelős:
művészeti munkaközösség
angol munkaközösség
természettudományi
munkaközösség
szerkesztőbizottság

Határidő:
2020.03.16.
2020.04.08.
2020.04.24.
2020.08.31.

