Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola feladatterve
2018/2019. tanév

Szeptember
Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (ök)

Tanévnyitó
Menzaigénylések felmérése

03.
03.

Szvitek János igh.
Osztályfőnökök

Az őszi érettségi vizsgára történő jelentkezés, a jelentkezési lapok leadási határideje a kiejeölt intézményekben

05.

Dusekné Filipcsei Éva igh.

Menzakedvezmények igényléséhez szükséges igazolások összegyűjtése és leadása
Kapcsolódás a Tápiófeszt programjához
Az összefüggő szakmai gyakorlatok, a javítóvizsgák és a különbözeti vizsgák dokumentálása a bizonyítványban és a
törzslapokon
Tanári ügyelet megszervezése
A 9. évfolyamokon nyelvi felmérők íratása, csoportbontás kialakítása

06.
08-09.

Osztályfőnökök
Gyüre Pál ig.

10.

Osztályfőnökök

10.
11.

Dusekné Filipcsei Éva igh.
Farkas Tiborné mkv.

A pót tankönyvrendelés leadásának, és a fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének határideje

14.

Kiss Julianna

Közismereti tantárgyak tanmeneteinek összeállítása, leadása a munkaközösség vezetőjének
Mindennapos testnevelés felmentése iránti kérelmek beadási határideje
Érettségi előkészítőre jelentkezés módosítási határideje

14.
14.
14.

Szaktanárok
Gyüre Pál ig.
Gyüre Pál ig.

A pót tankönyvrendelés leadásának, és a fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének határideje

14.

Kiss Julianna

Tanítás nélküli munkanap (tantestületi kirándulás) (P) 1/7
Éves munkaterv beküldése a fenntartónak
Közismereti tantárgyak tanmeneteinek leadása az intézményvezetőnek
Szakmai tantárgyak tanmeneteinek leadása a szakmai intézményvezető-helyettesnek
A tanulók OKTV-re jelentkezésének határideje
Szülői értekezlet (H) 17.00
A tanmenetek leadása az intézményvezetőnek

14.
15.
18.
18.
21.
24.
25.

Gyüre Pál ig.
Gyüre Pál ig.
Munkaközösség-vezetők
Szaktanárok
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Szívósné Terék Mária mkv.
Szvitek János igh.

Atlétika háziverseny
Statisztikák leadása, statisztikai adatok kitöltése az e-naplóban
ADAFOR-ban rögzíteni az OKTV-re jelentkezőket
Törzslapok kitöltése a 9. évfolyamon
Az intézményvezető jóváhagyja a tanmeneteket
Szántai Kupa Jászberényben
Őszi gyalogtúra
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek
meghatározási formáját
Közzétételi lista aktualizálása a honlapon
Kapcsolódás a Te Szedd programjához (az AM meghirdetése szerint)
Osztálykirándulás a végzős évfolyamokon
Tanulói egészségügyi vizsgálatok szervezése
Munkaközösségi megbeszélések, a tanév feladatainak egyeztetése

26.
28.
28.
28.
28.
28.
29.

30.
kiírás szerint
a hónapban
a hónapban
a hónapban

Iskolai szakmai pályaorientációs rendezvény előkészítése

folyamatos

Pályaválasztási kiállításon való részvétel előkészítése

kiírás szerint

Továbbképzési lehetőségek figyelemmel kísérése

folyamatos

Testnevelőtanárok
Osztályfőnökök
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Osztályfőnökök
Gyüre Pál ig.
Testnevelőtanárok
Laczkó Mária mkv.

30.
Iskolatitkár
Laczkó Mária mkv.
Osztályfőnökök
Szvitek János igh.
Munkaközösség-vezetők
Szvitek János igh.; szakképzési
mk.
Szvitek János igh.
Munkaközösség-vezetők;
szaktanárok

Október
Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (ök)

Az intézményvezető által jóváhagyott tanmenetek feltöltése a biztosított felületre

02.

Végzett diákok pályakövetése

05.

Megemlékezés az ardai vértanúkról, fáklyás felvonulás, erdélyi diákok bevonása a Határtalanul! Program
keretében

05.

Gólyahét

08-12.

Gólyaavató

12.

A tanulmányi területek leírását, belső kódjait megküldeni a Felvételi Központnak.

12.

Szaktanárok
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Kiss Julianna
Lázárné Czigel Erzsébet; Szabóné
Horuczi Gyöngyi
DÖK vezetőség és a 10.
évfolyam
DÖK vezetőség és a 9-10.
évfolyam
Szitek János igh.

Tanítás nélküli munkanap, áthelyezett munkanapon (SZO) (10. 22.) 2/7
Az október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatokról a KIR-en keresztül és az ott meghatározott formában statisztikai céllal az OSAP keretében adatokat közlése
Emelt/közép szintű írásbeli érettségi vizsgák a kiejelölt intézményekben
Megemlékezés az 1956. évi forradalom és szabadságharc évfordulójáról (okt. 23.)
1. Felvételi tájékoztató készítése 2. Tanulmányi területek meghatározása, annak nyilvánosságra hozatala az iskola
honlapján 3. Tájékoztató feltöltése a KIFIR rendszerében
Áthelyezett pihenőnap (10. 13.)
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (P)
Őszi szünet
Tanulmányi eredmények kommunikációs rendszerének feltöltése (9-10. évfolyamosok eredményei)

13.
15.

Gyüre Pál ig.

15-29.
19.

Dusekné Filipcsei Éva igh.
Szívósné Terék Mária

20.

Szvitek János igh.

22.
26.
29-02.
31.

Iskolatitkár

Atlétikai Diákolimpia
Történelem vetélkedő meghirdetése az általános iskolás diákok számára
Életmód-hétvége
Damjanich-napi pályázatok meghirdetése

a hónapban és
tavasszal,
ágazattól
függően
kiírás szerint
a hónapban
a hónapban
a hónapban

Bereczki Máté pályázat meghirdetése

kiírás szerint

Tűzriadó próba

a hónapban

Testnevelőtanárok
Szívósné Terék Mária
Laczkó Mária mkv.
Munkaközösség-vezetők
Szvitek János igh.;
mérnöktanárok
Szvitek János igh.

Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (ök)

Áthelyezett pihenőnap (11. 10.)
Őszi szünet utáni első tanítási nap (H)
OKTV pályázatok versenyek 2018. november 06. és 2018. április 24. között
Nyílt napok és szakmai napok (SZ-CS)
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák a kiejelölt intézményekben
Tanítás nélküli munkanap, áthelyezett munkanapon (SZO) (11. 02.) 3/7

02.
05.
06.
06-07.
08-12.
10.

Tanítás nélküli munkanap, szakmai nap a szakgimnáziumi osztályokban, ágazati szintű szakmai programokon
tervezett részvétellel (9-10. évfolyamokon) 8/8

Szvitek János igh.

November

Dusekné Filipcsei Éva igh.
Gyüre Pál ig.; igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.

A belső ellenőrzési vezető által készített éves ellenőrzési terv elkészítése, és megküldése a fejezetet irányító
költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére.
A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
középiskolák jegyzékét
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák a kijelölt intézményekben
Kompetenciamérés adatainak megküldési határideje az OH-nak
Monori Sportnap
Diákközgyűlés (a Damjanich-nap előkészítése)
Pest megyei matematika verseny iskolai fordulója
Hódítsd meg a biteket! Informatika verseny
MOL Junior Freshhh 2018.
Mikola Sándor országos középiskolai tehetségkutató fizikaverseny
Jelentkezés a tavasszal megszervezésre kerülő Festival d’Italiano országos olasz versenyre
Kenguru matematika verseny iskolai forduló
Ceglédi pályaválasztási kiállításon való részvétel előkészítése

15.

Gazdasági vezető

16.
19-23.
23.
30.
a hónapban
kiírás szerint
kiírás szerint
kiírás szerint
kiírás szerint
a hónapban
kiírás szerint
kiírás szerint

Dusekné Filipcsei Éva igh.
Szvitek János igh.
Testnevelőtanárok
Krajcz Balázs
Szaktanárok
Szaktanárok
Szaktanárok
Szaktanárok
Farkas Tiborné mkv.
Szaktanárok
Szvitek János igh.

December
Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (ök)

Tanítás nélküli munknap, pályaorientációs nap, áthelyezett munkanapon (SZO) (12. 24.) 4/7
Fogadóóra és szülői értekezlet (H) 15.00; 17.00
Tanítás nélküli munkanap, Damjanich-nap, történelmi vetélkedő, DÖK nap (P) 5/7
Történelem tantárgyhoz kapcsolódó verseny az általános iskolák diákjai számára

01.
03.

Gyüre Pál ig.
Szvitek János igh.
Krajcz Balázs; DÖK; Szívósné
Terék Mária

A központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igény megküldése az OH-nak

12.

07.

Áthelyezett munkanap (12. 31.), a téli szünet napja, nem lesz tanítási nap, nem szükséges a tanítási napokhoz, a
szabadságot érinti
Karácsonyi "hangolódás"

17-21.

20 órás kosárlabda-bajnokság

20-21.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Áthelyezett pihenőnap (12. 01.)
Téli szünet

21.
24.
24-02.

Szvitek János igh.

15.
Farkas Tiborné mkv.
Krajcz Balázs;
Laczkó Mária mkv.

Áthelyezett pihenőnap (12. 15.)
Pest megyei matematika verseny döntő

31.
kiírás szerint

Szaktanárok

Adventi vasárnapok

egyeztetés
szerint

Horváthné Szolovjov Zsuzsanna;
Szabóné Horuczi Gyöngyi

Az AM hatáskörébe tartozó OSZTV és SZKTV jelentkezés a diákoknak

kiírás szerint

Szvitek János igh.

Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (ök)

Téli szünet utáni első tanítási nap (CS)
A tanulók fizikai fejlettségét vizsgáló mérés első napja (04. 26-ig)
Központi írásbeli felvételi vizsgák 10.00
Magyar kultúra napja
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák 14.00
Első félév vége, osztályozó konferencia
Központik írásbeli dolgozatok megtekintése 8.00-16.00 között
Felvételi dolgozatok javításával kapcsolatos észrevétel beadási határideje 16.00
A központi írásbeli felvételi vizsgák igazolási kérelemeinek benyújtási határideje 16.00
OSZTV és az SZKTV I. fordulója

03.
09.
19.
22.
24.
25.
29.
30.
31.
kiírás szerint

Testnevelőtanárok
Dusekné Filipcsi Éva igh.
Humán munkaközösség
Dusekné Filipcsi Éva igh.
Gyüre Pál ig.
Dusekné Filipcsi Éva igh.
Dusekné Filipcsi Éva igh.
Dusekné Filipcsi Éva igh.
Szvitek János igh.

Január

Február
Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (ök)

Tanítás nélküli munkanap, félévi nevelőtestületi értekezlet, a pedagógiai munka elemzése, értékelése,
hatékonyságának értékelése (P) 6/7

01.

Gyüre Pál ig.

Értesítés megküldéseének határideje a tanuló/szülő részére az első félév tanulmányi eredményéről

01.

Gyüre Pál ig.

A tanulók értesítése a központi írásbeli vizsga eredményéről

07.

Laczkó Istvánné

Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét megküldeni az iskolaszék, intézményi anács és a fenntartó részére

08.

Gyüre Pál ig.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát és az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként
összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan
továbbítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára.

10.

Gyüre Pál ig.; Laczkó Istvánné

Bálint-nap
A felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési határideje a szeptemberben induló képzésekre
A tavaszi érettségi vizsgára történő jelentkezés, a jelentkezési lapok leadási határideje
Osztályozó vizsgákra vonatkozó kérelmek leadása a 11. évfolyamon
A szakmai vizsgára történő jelentkezés, a jelentkezési lapok leadásának határideje
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak

14.
15.
15.
15.
15.
18.

Lázárné Czigel Erzsébet

Tanítás nélküli munkanap, szalagavató (P) 7/7

22.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
Az OKM adatokat a Hivatal megküldi az intézmények vezetőinek
Diákolimpia - labdás sportok

25.
28.
kiírás szerint

Dusekné Filipcsei Éva igh.
Szaktanárok, osztályfőnökök
Szvitek János igh.
11-12. évfolyamok
osztályfőnökei
Történelemtanárok
Testnevelőtanárok

Március
Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (ök)

Összesítő jelentés megküldése a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerébe (tavaszi vizsga), papír
alapon a fenntartónak

1.

Dusekné Filipcsei Éva igh.

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

14.

Gyüre Pál ig.; Laczkó Istvánné

Március 15. iskolai szintű megünneplése (első két órában)

14.

Horváthné Szolovjov Zsuzsanna

Pedagógus beiskolázási terv elkészítésének határideje a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan
Szülői értekezlet a végzős osztályok számára (H) 17.00
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét
Kapcsolódás a Fenntarthatósági Témahét programjához
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskolának az iskolába jelentkezettek listáját ABC
sorrendben

15.
18.
18.
18-22.

Gyüre Pál ig.
Végzős osztályfőnökök
Gyüre Pál ig.
Munkaközösség-vezetők

28.

Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés
céljából szakértői a vizsgálat indíthatásának utolsó időpontja.
A szakértői bizottság eljárását későbbi időpontban csak a kiskorú tanuló szülője, illetve a nagykorú tanuló
kezdeményezheti
Kenguru Matematikaverseny
Diákközgyűlés, tisztújítás
11. évfolyam szóbeli évfolyamvizsgája a választott nyelvből

31.

Osztályfőnökök

kiírás szerint
a hónapban
a hónapban

Szaktanárok
Gyüre Pál ig., Krajcz Balázs
Szaktanárok

Április
Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (ök)

Részvétel a Tápióbicskei csata évfordulójának ünnepi műsorán

04.

Költészet napi megemlékezés

11.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak.
Tavaszi gyalogtúra

12.
13.

Föld hete programok

13-17.

Gyüre Pál ig
Lázárné Czigel Erzsébet; Szabóné
Horuczi Gyöngyi
Gyüre Pál ig.
Laczkó Mária mkv.
Szabóné Vankó Erzsébet;
Szántainé Zemen Katalin

A fenntartó jóváhagyását követően közzétenni a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók
választhatnak, valamint tájékoztatás adása az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről. A tájékoztatónak
tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt
be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét.

15.

Gyüre Pál ig.

16.
17.
17.
18-22.

Történelemtanárok
Testnevelőtanárok

20.

Tankönyvfelelős

20.

Gyüre Pál ig.;
Tankönyvfelelős

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Damjanich Sportnap
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (SZ)
Tavaszi szünet
A tankönyvfelelős a KELLO rendszerében összeállítja osztályonként a tankönyvrendelést. Névre szólóan
kinyomtatja, átadja az osztályfőnököknek, akik továbbítják a szülőknek
Az intézményvezető felméri, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást iskolai könyvtárból
történő tankönyvkölcsönzés útján
A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék)

20.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap (SZ)
A népviselet napja
A tanulók fizikai fejlettségét vizsgáló mérés utolsó határideje (01. 09-től)
A tankönyvfelelős ellenőrzi minden tanuló megrendelő lapját és a szülők módosításait átvezeti a KELLO
rendszerébe

23.
24.
26.

Magyartanárok
Lázárné Czigel Erzsébet
Testnevelőtanárok

28.

Tankönyvfelelős

Fogadóóra és szülői értekezlet (H) 15.00-17.00

29.

Osztályozóvizsgák idegen nyelvből
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek
és az általános iskoláknak
Jelentkezési lapok leadási határideje a szakképző évfolyamra

29-03.

Szaktanárok,
osztályfőnökök
Szvitek János igh.

30.

Laczkó Istvánné

30.

Szvitek János igh.

A pedagógus jelentkezését a nem kötelező minősítési eljárásra kezdeményezi az intézményvezetőnél, megjelölve
a minősítés során elérni kívánt fokozatot, tanár esetén a minősítési eljárásra kijelölt tantárgyként a jelentkezés
tanévében általa legmagasabb óraszámban tanított tantárgyat

30.

Szaktanárok

A tankönyvfelelős véglegesíti a tankönyvrendelést a KELLO felületén, az összesítőt megküldi a fenntartó részére

30.

Tankönyvfelelős

Próbaérettségi matematikából

a hónapban

Szaktanárok

a tanévben, a
Horváthné Szolovjov Zsuzsanna;
meghirdetés
Szabóné Horuczi Gyöngyi
szerint

Operakaland

Május
Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (ök)

Végzős évfolyamokon a tanítási év vége. Osztályozó értekezlet (csütörtök)

02.

Gyüre Pál ig.

Ballagás 10.00 (szombat)

04.

Horváthé Szolovjov Zsuzsanna;
Szvitek János igh.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel (05. 06.-05. 17.) 08. 31-ig is kiírható

06.

Gyüre Pál ig.

Magyar írásbeli érettségi 8.00 (E;K)
Matematika írásbeli érettségi 8.00 (E;K)
Történelem írásbeli érettségi 8.00 (E;K)
Angol nyelv írásbeli érettségi 8.00 (E;K)
Német nyelv írásbeli érettségi 8.00 (E;K)
Műveltség témanap az írásbeli érettségi első hetében
Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-éig rögzíti az OH által működtetett informatikai
támogató rendszerben, amely informatikai támogató rendszer a jelentkezéshez való hozzáférést a
kormányhivatal számára lehetővé teszi
Szakgimnáziumban a szakmai vizsgaidőszak írásbeli vizsgarészének napjai 8.00
Biológia írásbeli érettségi 8.00 (E;K)
Egységes terület alapú támogatás igénylése
Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi (E;K) 8.00
Informatika írásbeli érettségi (K) 8.00
Ének-zene írásbeli érettségi (K) 14.00
Kémia írásbeli érettségi 8.00 (E;K)
Földrajz írásbeli érettségi 14.00 (E;K)
A 2018. 05. 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről
Felmérni, hogy a tanuló a következő tanítási évben milyen szabadon választott tanítási órán kíván részt venni,
vagy nem kíván részt venni a választott tanórán. A 10. és 11. évfolyamos tanulók jelentkezése a közép és emelt
szintű érettségi felkésztésekre
Fizika írásbeli érettségi 8.00 (E;K)
Vizuális kultúra írásbeli érettségi 14.00 ()K
Francia nyelv írásbeli érettségi 8.00 (E;K)
Olasz nyelv írásbeli érettségi 8.00 (E;K)
Kompetenciamérés a 10. évfolyam számára
Írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése (8.00-16.00)
Írásbeli érettségi dolgozatokra észrevétel leadási határideje 16.00
A beérkezett jelentkezéseket (pedagógus minősítési eljárás) a kormányhivatal ellenőrzi, és az adott év május 31éig jóváhagyja az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben
Az írásbeli érettségi dolgozatok igazolási kérelemeinek benyújtási határideje 16.00

06.
07.
08.
09.
10.
06-10.

Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Humán mkv.

10.

Gyüre Pál ig.

13-22.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.

Szvitek János igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Gazdasági vezető
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.

17.

Gyüre Pál ig.

20.

Dusekné Filipcsei Éva igh.

20.
20.
21.
24.
29.
29.
30.

Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Szvitek János igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.

31.
31.

Dusekné Filipcsi Éva igh.

A NETFIT eredmények feltöltése NETFIT® rendszerbe.
Szakgimnáziumban a szakmai vizsgaidőszak szóbeli és gyakorlati vizsgarészének megszervezése május és június
hónapban
Atlétikai Diákolimpia

31.

Laczkó Istvánné; testnevelő
tanárok

a hónapban

Szvitek János igh.

kiírás szerint

Testnevelőtanárok

Határidő

Felelős (ök)

Június
Esemény, feladat megnevezése
A felvételivel kapcsolatban benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezéseének határideje
a fenntartónál
Egységes területalapú támogatás kérelmének módosítása
Pedagógusok napja
Szülői értekezlet a leendő 9. évfolyam számára (17.00)
Nemzeti Összetartozás Napja (június 04.)
Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák a parképítő és fenntartó technikusoknak
Emelt szintű szóbelik érettségi vizsgák
Osztálykirándulás az alsóbb évfolyamokon (mk. Javaslat szerint)
Egységes területalapú támogatás benyújtásának pótlólagos határideje
Az intézményvezető tájékoztatja a szülőket arról, hogy mely tanulók lesznek jogosultak ingyenes
tankönyvtámogatásra. Az intézményvezető a felmérés alapján megállapítja, hány tanuló esetében kell biztosítani
az Ntt. 4. § (2) bekezdése szerinti normatív kedvezményt.

01.
02.
02.
03.
04.
05.
05-13.
7.
09.
10.

E-nap, egészség témanap

13.

Közösségi témanap
Utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet

14.
14.

Az iskolai tankönyv-támogatási és -megrendelési igények felmérésének eredményéről az iskola igazgatója
tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget, az iskolai diákönkormányzatot, az
iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához

15.

Összefüggő szakmai gyakorlat kezdete a 10.-es és a 11.-es szakgimnáziumi tanulók számára
Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása, a fenntartó, a szülők és a nagykorú cselekvőképes tanulók
tájékoztatatása

17.
17.

Gazdasági vezető
Szvitek János igh.
Történelemtanárok
Szvitek János igh.
Dusekné Filipcsei Éva igh.
Osztályfőnökök
Gazdasági vezető
Tankönyvfelelős;
Gyüre Pál ig.
Laczkó Mária mkv.;
Krajcz Balázs; DÖK
Osztályfőnökök
Gyüre Pál ig.
Tankönyvfelelős;
Gyüre Pál ig.
Szvitek János igh.
Tankönyvfelelős;
Gyüre Pál ig.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Tanévzáró rendezvény, bizonyítványosztás (9:00)
A miniszter az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben dönt a tárgyévet követő évben minősítő
vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról
Beiratkozás a 9. és a 13. szakképző évfolyamra (8:00-16:00)

17-28.
18.

Dusekné Filipcsei Éva igh.
Szvitek János igh.

20.
20.

Szvitek János igh.

A tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük
a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A pedagógiai munka elemzésének,
értékelésének, hatékonyságának vizsgálata. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás
céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. A tanítási évben
nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a
nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT®
rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A
nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az
intézményi tanácsnak és a fenntartónak

30.

Gyüre Pál ig.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát és az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként
összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév második félévére
vonatkozóan továbbítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára

30.

Gyüre Pál ig.;
Laczkó Istvánné

A tankönyvfelelős felviszi az új évfolyam tanulóit és megrendeléseit a KELLO rendszerébe. Tanári kézikönyvek
rendelése. A normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje. A tankönyvfelelős véglegesíti a
tankönyvrendelést a tényleges igényeknek megfelelően a KELLO felületén.

30.

Tankönyvfelelős

Az iskola minden év június 30-áig megküldi az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére
azon tanulók nevét – a szakvéleményt kiállító intézmény és a szakvélemény számával együtt –, akiknek a
felülvizsgálata a következő tanévben esedékes

30.

Szvitek János igh.

Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (sök)

Az érettségi vizsgák jegyzőkönyveinek és a törzslapjainak egy példányát megküldeni a kormányhivatalnak

12.

Dusekné Filipcsei Éva igh.

Július

Harminc napon belül az érettségi vizsga eredményéről készült kimutatást megküldeni a fenntartónak

26.

Dusekné Filipcsei Éva igh.

Augusztus
Esemény, feladat megnevezése

Határidő

Felelős (ök)

Pótbeiratkozás a 13. szakképző évfolyamra (8:00-16:00)

08.

Szvitek János igh.

A nevelési-oktatási intézmény vezetője minden év augusztus 15-éig megküldi a megyei kormányhivatalnak a
nevelési-oktatási intézményben alkalmazott pedagógusok névsorát és oktatási
azonosító számát

15.

Gyüre Pál ig.

Jelentkezés 9.00
Összefüggő szakmai gyakorlatok a szakgimnáziumi tagozat 10. és 11.évfolyamos tanulóinak
Osztályozó és javítóvizsgák
Gólyatábor
Tanévnyitó értekezlet 8.00
Rendkívüli felvételi eljárás lezárása a 2019/20-as tanévre

21.
22.
22-23.
26-28.
30.
31.

Szvitek János igh.
Szvitek János igh.
Krajcz Balázs
Gyüre Pál ig.
Gyüre Pál ig.

Nagykáta, 2018. augusztus 30.
Gyüre Pál
intézményvezető

