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Az intézmény éves munkatervének felépítése
A közös igazgatású többcélú és több telephelyen működő közoktatási intézmény éves
munkaterve az egyes önálló intézményegységek illetve tagintézmények éves
munkatervét tartalmazza. Ennek megfelelően az éves munkaterv fejezetei:
I. Az intézmény bemutatása
II. Az intézmény óvodai munkaterve
III. Az intézmény székhelyén működő kéttannyelvű általános iskola éves munkaterve
IV. A csornai telephelyen működő kéttannyelvű általános iskola éves munkaterve
V. A kapuvári telephelyen működő kéttannyelvű általános iskola éves munkaterve
VI. A kunszigeti tagiskola éves munkaterve
VII. Az intézmény székhelyén működő kéttannyelvű szakközépiskola éves munkaterve
VIII. Az intézmény székhelyén működő diákotthon éves munkaterve
IX. Az intézmény székhelyén működő esti gimnázium éves munkaterve

A munkaterv létrehozásának alapja:
•

a 1993. évi LXXIX. a törvény közoktatásról

•

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

•

1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről

•

17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről

•

Vocational Academy Pedagógiai Programja

•

Vocational Academy Szervezeti és működési szabályzata

•

Vocational Academy Intézményi minőségirányítási program

I. FEJEZET - AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA
1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 2008. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL
Intézményünk közös igazgatású többcélú intézmény, amely szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységek és egy tagintézmény keretében különböző
típusú közoktatási intézmények feladatait látja el, illetve nem közoktatási feladatokat is
felvállal. Ezek a 2008/2009. tanévben a következők:
1. Óvodai nevelés
2. Általános iskolai nevelés-oktatás, kéttannyelvű általános iskolai oktatás
(Győr, Csorna, Kapuvár, Kunsziget)
3. Kéttannyelvű szakközépiskolai nevelés-oktatás (közgazdaság, vendéglátásidegenforgalom
és
közművelődés,
művészet,
kommunikáció
szakmacsoportokban)
4. Gimnáziumi oktatás (esti tagozaton)
5. Diákotthoni elhelyezés biztosítása
6. Felnőttképzési tevékenység (iskolarendszeren kívül)
A többcélú intézményünk, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai
programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához óvodai nevelési
programot, iskolai és kollégiumi pedagógiai programot használ. A különböző
intézményegységek és a tagintézmény e pedagógiai program alapján egymással
együttműködnek, tevékenységüket összehangolják.
Az intézmény székhelyén (9027 Győr, Puskás T. u. 8.) kéttannyelvű általános iskola,
kéttannyelvű szakközépiskola, esti tagozatos gimnázium és diákotthon található, illetve
az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás központja is itt található.
Az intézmény telephelyei 2008. szeptember 1-től:
Telephelyek Győr-Moson-Sopron Megyében:
1.) Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola,
Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény Csornai Telephelye
Telephely címe: 9300 Csorna, Laky Döme utca 10.
-

Kéttannyelvű általános iskola 1-4. évfolyam

2.) Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola,
Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény Győri Telephelye
Telephely címe: 9028 Győr, Gábor Áron utca. 33.
-

Csiga-Biga óvoda

3.) Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola,
Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény Kapuvári Telephelye
Telephely címe: 9330 Kapuvár, Mátyás Király út 29.
-

Kéttannyelvű általános iskola 1-4. évfolyam

7.) Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola,
Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény Kunszigeti Tagiskolája
Telephely címe: 9184 Kunsziget, Petőfi tér 12.
-

1-2. évfolyam kéttannyelvű általános iskola, 3-8. évfolyam általános iskola

4.) Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola,
Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény Rábaszentandrási Telephelye
Telephely címe: 9316 Rábaszentandrás, Kossuth utca. 32.
-

Alapfokú művészetoktatási – 2008/2009. tanévben szünetel

5.) Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola,
Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény Szanyi Telephelye
Telephely címe: 9317 Szany, Ady Endre utca. 2.
-

Alapfokú művészetoktatási – 2008/2009. tanévben szünetel

5.) Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola,
Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény Vági Telephelye
Telephely címe: 9327 Vág, Templom u. 8.
-

Alapfokú művészetoktatás – 2008/2009. tanévben szünetel

6.) Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola,
Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény Téti Telephelye
Telephely címe: 9100 Tét, Fő utca 97/A.
-

Iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás

Telephely Veszprém Megyében:
1.) Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola,
Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény Nagyacsádi Tagóvodája
Telephely címe: 8521 Nagyacsád, Deák F. utca 41/A

2. RÖVID INTÉZMÉNYI HELYZETELEMZÉS
2.1.

Feladatellátási helyek

Összes közoktatási feladatellátási helyek száma

6 db

Ebből:
Óvoda

2 (telephelyen)

Általános Iskola

4 (székhelyen és 3 telephelyen)

Gimnázium

1 (székhelyen)

Szakközépiskola

1 (székhelyen)

Alapfokú művészetoktatás
szünetel

3 (telephelyeken) – 2008/2009. tanévben

Kollégium

1 (székhelyen)

2.2.

Gyermek/tanuló létszám
A gyermekek, tanulók nyitó létszáma
2008. október 1. (fő)

Feladatellátási hely
Óvoda
Általános iskola
Gimnázium (esti)
Szakközépiskola
Kollégium

2.3.

Lányok
10

Fiúk
10

ÖSSZESEN
20

Személyi feltételek

Pedagógusok nyitó állománya munkaidő szerint, oktatási szintenként
2008. október 1. (fő)
Óvoda

Teljes
munkaidős
Óraadó
ÖSSZESEN

1-4.
évf.

5-8.
évf.

Gimnázium,
szakközépiskola
9-13. évfolyam

Kollégium

ÖSSZESEN

A fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok
számának nyitóállománya pedagógiai képesítés és munkakör szerint
2008. október 1.(fő)
Középiskolai tanár
Általános iskolai tanár
Tanító
Tanító speciális képesítéssel
Gyógypedagógus
Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus
Pedagógiai képesítéssel rendelkező egyéb
felsőfokú végzettségű
Pedagógiai képesítéssel nem rendelkező
egyéb felsőfokú végzettségű
Pedagógiai képesítéssel nem rendelkező
szakmai tárgyra képesített
ÖSSZESEN

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók
nyitóállománya
2008. október 1.(fő)
Óvoda
Általános iskola
Szakközépiskola
Kollégium
ÖSSZESEN

Pedagógiai oktató és nevelő munkánkat segíti:
•

Iskolatitkár, iskolamenedzser:
Nagy Anikó, Bölöni Éva

2 fő

•

Könyvtáros pedagógus:
Csuka István

1 fő

Az oktatástechnikai, rendszergazdai, technikai, karbantartási, takarítási szükségletet
közvetlenül a főigazgató, adott esetben a fenntartó irányítása alatt álló alkalmazottak
látják el, a tagintézmény-vezető, a vezetők vagy a pedagógusok meghatározott módon
történő igénybejelentése szerint rendszeresen vagy alkalmanként.

2.4.

Tárgyi feltételek
Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai
2008. október 1. (db)
Osztályterem
Óvodai csoportszoba
Szaktantermek
Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított
kisterem
Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség
ÖSSZESEN

Technikai eszközök nyitó állománya
2008. október 1. (db)
Számítógép
Ebből:
- Tanulók számára szabadon
hozzáférhető
- Pedagógusok számára szabadon
hozzáférhető
- Hordozható számítógép
- Helyi hálózatba kapcsolt
munkaállomás
Jogtiszta szoftverek
Monitorok száma
Nyomtatók száma
Egyéb technikai eszközök
Ebből:
- Videomagno
- Videokamera
- Fénymásoló
- Projektor

2.5.
A 2008/2009. tanévben érvényes vezetői
megbízatások
Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola, Gimnázium,
Diákotthon és Felnőttképző Intézmény (továbbiakban: Intézmény) közös igazgatású
közoktatási intézmény, melynek fenntartója a Vocational Academy Alapítvány. Az

Intézmény vezetője az igazgató, aki a legfontosabb stratégiai döntéshozó, az
intézményegységek, a kollégium és tagintézmény vezetőinek a munkáját irányítja és
koordinálja. Az igazgató és az intézményegység vezetők, a kollégiumvezető, illetve
tagintézmény-vezető alkotják az intézményvezetést.
Közvetlenül az igazgató irányítása alatt áll az informatikai és oktatástechnikai
munkacsoport, az iskolai titkárság.
A minőségirányítási csoport működése kiterjed az intézmény minden közoktatási
feladatot ellátó tagintézményére, tagjai alkotják az intézményi tanácsot, amely
javaslattételi és véleményezési jogot bír az intézményvezetés mellett.
A felvázolt intézményi hierarchia természetesen a felelősségi területek átruházását, az
irányítási folyamatok egymásba kapcsolódását jelentik. Az intézmény sikere a
demokratikus, pluralista gondolkodásmódra alapozódik, ezért a szakmai, szervezeti,
önállósága mindenkor biztosított.
Sorszám
1.
2.

Név
Molnár Melinda
Berczelly Attila

3.

Havasréti Béláné

4.
5.
6.

Kelemen Tímea
Győrök Violetta
Endrődy József

Beosztás
Igazgató
Intézményegység vezető –
szakközépiskola
Intézményegység vezető- kéttannyelvű
általános iskola (Győr, Csorna,
Kapuvár)
Kollégiumvezető
Int.egység vezető - esti gimnázium
Tagintézmény vezető - Kunsziget

3. A TANÉV HELYI RENDJE
A tanév helyi rendjét a hatályos jogszabályok, különösen az oktatási miniszter 17/2008.
(V.9.) OM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről, és pedagógiai programunk alapján
tervezzük. Jelen pontban az intézmény egészére érvényes események és időpontok
találhatóak. Az egyes intézményegységek és tagintézmények helyi rendje ezen egységek
munkatervi fejezetében található.
A tanév kezdő és befejező időpontja
•

2008/2009. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja:
2008. szeptember 1. (hétfő)

•

A 2008/2009. tanévben a szorgalmi idő utolsó tanítási napja:
2009. június 15. (hétfő).

•

A 2008/2009. tanévben a szorgalmi idő utolsó tanítási napja a 13. évfolyamon:
2009. április 30. (csütörtök).

•

A tanítási napok száma:
általános iskola: 181 nap; középiskola: 180 nap

A szünetek kezdő és befejező időpontja, időtartama
•

Az őszi szünet (5 nap):
2008. október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).

•

A téli szünet (6 nap)
2008. december 22-től 2008. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2008. december 20. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2009. január
5. (hétfő

•

A tavaszi szünet (3 nap):
2009. április 9-től április 14-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 8.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda).

A tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében általános iskolában öt, a
középiskolában hat pedagógiai munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ
fel.
A tanítás nélküli munkanapok időpontja és felhasználása az egyes intézményegységek,
illetve a tagintézmény munkatervi fejezeteiben találhatóak.
A nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek időpontjai
•

2008. szeptember 1. hétfő 0800
Tanévnyitó ünnepély

•

2008. október 6. hétfő 0800
Aradi vértanúk napja

•

2008. október 22. szerda 0800
Megemlékezés az 1956-os októberi forradalomról

•

2008. december 19. péntek 1600
Karácsonyi ünnepség

•

2009. február 22. péntek 0800 (iskolarádión az 1. órában)
Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

•

2009. március 10-14.
Vocational Academy hét rendezvénysorozat

•

2009. március 13. péntek 0800
Megemlékezés az 1948. március 15-i forradalomról és az azt követő
szabadságharcról

•

2009. április 14. hétfő 0800 (iskolarádión az 1. órában)
A holocaust áldozatainak napja

•

2009. június 19. péntek 1500
Tanévzáró ünnepély

A további helyi intézményi megemlékezések, ünnepnapok időpontjai az egyes
intézményegységek és a tagintézmény munkatervi fejezeteiben találhatóak.
A nevelőtestület intézményi szintű értekezleteinek időpontja, az értekezlet jellege
•

GYŐR- 2008. augusztus 18. hétfő 0900
Alakuló értekezlet
Tanévkezdési feladategyeztetés

•

ZÁNKA - 2008. augusztus 21-22. (csütörtök, péntek)
Tanévnyitó konferencia és tréning

•

GYŐR - 2008. augusztus 29. péntek 0900
Tanévnyitó értekezlet, tűz-, és balesetvédelmi oktatás

•

GYŐR- 2008. október 18. szombat 1000
Nevelési értekezlet (Győr tanítási nap, telephelyek tanítás nélküli nap)

•

KUNSZIGET - 2009. március 13. péntek 1000
Nevelési értekezlet

•

GYŐR- 2009. június 30. kedd 0900
Év végi értékelő értekezlet

Osztályozó-, különbözeti és javítóvizsgák időpontjai
A különbözeti és beszámoltató vizsgák időpontja
•

2009. február 13. péntek 0800

•

2009. augusztus 27. csütörtök 0800

Javítóvizsgák időpontja:
•

2009. augusztus 27. csütörtök 0800

A magántanulói jogviszonyban levők egyéb okból osztályozó vizsgára utasítottak
számára negyedévente szervezünk osztályozó vizsgát.
Egyéni egyeztetés szerint:
•

November 2. hetében

•

Január 2. hetében

•

Április 2. hetében

•

Június 2. hetében

Szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai
•

Szülői értekezlet a tanév során 2 alkalommal

•

Fogadóóra a tanév során 2 alkalommal

A diákközgyűlés időpontja
A DÖK igénye szerint:
•

2009. március 13. (1 nap)
diáknap, a DÖK számára biztosított tanítás nélküli munkanap

A tankönyvellátás rendje
•

2008. november 15-ig.
Tankönyvigény felmérése a 2007-2008. tanévre

•

2008. december 15-ig.
Tankönyvtámogatás módjának meghatározása, a szülő és cselekvőképes
tanulóértesítése

•

2009. február 15-ig.
Tankönyvrendelés határideje

•

2009. június 10-ig.
Kölcsönözhető tankönyvek, kötelező olvasmányok kihirdetése

•

2009. augusztus 15-ig.
Tankönyvcsomagok összeállítása

•

2009. augusztus 22-23.
Tankönyvosztás és befizetés

II. FEJEZET - VOCATIONAL ACADEMY ÓVODÁINAK ÉVES
MUNKATERVE

A VOCATIONAL ACADEMY
ÓVODÁINAK

ÉVES MUNKATERVE
2008-2009

1. HELYZETELEMZÉS
A Vocational Academy többcélú közoktatási intézmény alaptevékenysége óvodai
nevelési feladatok ellátásával bővült 2007. szeptember 1-től. Az intézmény az óvodai
nevelési feladatokat győri telephelyén, illetve nagyacsádi tagóvodájában valósítja
meg a 2008/2009. tanévben.

1.1.
A tagóvodák címe, óvodapedagógusok és
csoportlétszámok
Csigabiga Óvoda, Győr, Gábor Áron u. 33.
Eisenkolb Katalin
Keszthelyi László Tiborné
Csigabiga csoport: 10 gyermek

Nagyacsádi Tagóvoa, Deák u. 43
Gyengéné Töreki Natália
Németh Rebeka Linda
1 csoport: 11 gyermek

1.2.

A gyermekek összetétele telephelyenként
Gyermekek számának megoszlása nem szerint (fő)

Telephely/Nem
Győr
Nagyacsád
ÖSSZESEN

Fiú
3
7
10

Lány
6
4
10

Összesen
9
11
20

Gyermekek száma életkoruk szerint (fő)
Telephely/Életkor
Győr
Nagyacsád
ÖSSZESEN

3 éves
2
1
3

4 éves
1
7
8

5 éves
3
1
4

6 éves
4
2
6

7 éves

Összesen
9
11
20

1.3.

Szocio- kulturális háttér

-

Nagyacsád: Az óvoda szocio-kulturális háttere rendkívül jó: a szülők
együttműködésére teljes mértékben számíthat az óvónő, a családok érzelmileg és
anyagilag is rendezettek. Az egész falu egy nagy családként fogadja és szereti az
óvodásokat.

-

Győr: Elit magyar-angol óvodaként a családok anyagi háttere és a szülők iskola
végzettsége nagyon kiemelkedő, így minden kisgyermek bővelkedik a materiális
és intellektuális javakban. Ami problémát okoz néha, az a szülők időhiánya,
amely gyakran a gyermekek szeretetéhségében nyilvánul meg.

2. AZ ÓVODAI MUNKA TERVEZÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT
LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEINK
2.1.

Legfontosabb elvek és célok

Óvodánk nevelési célja
-

az óvodáskorú gyermek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének
elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem
figyelembevételével

-

játék, játékos tevékenységek során mozgásának, kommunikációs képességeinek
kibontakoztatása, fejlesztése

-

közvetlen környezetének megismertetése, szépségeinek felfedeztetése,
gondozása

-

a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, egyéni fejlődésük elősegítése

-

az óvoda –iskola átmenet megkönnyítése

-

az életkorának megfelelő műveltségtartalmak közvetítésével alkalmassá tesszük
őket az iskolai életmód megkezdésére

-

a reális partneri igények és elvárások kielégítése.

Nevelési alapelveink
- az óvodai nevelés gyermekközpontú, a gyermeki személyiség teljes
kibontakoztatására, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben
tartásának megerősítésére irányul
-

a gyermeket különleges védelem illeti meg

-

a gyermek nevelése a családnak joga és kötelessége, az óvodának kiegészítő
szerepe van

-

a személyiség kibontakoztatására a gyermek legfőbb tevékenységét a játékot
használjuk fel

-

kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk az óvónő modell szerepének mind a
gyermekek, mind a szülők körében

-

figyelembe vesszük a családok szokásait, hagyományait, és erre építjük
nevelőmunkánkat, a felmerült problémákat együtt próbáljuk megoldani

-

tiszteletben tarjuk a gyermekek egyéniségét, érdeklődését,- az itt jelentkező
különbségeket- és segítjük önkifejezését, személyiségének természetes
fejlődését

-

játékos tevékenységeink formája: a célnak megfelelően kötetlen és kötött,
rugalmas időkeretben

-

az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését segítjük az alsós nevelőkkel és
gyermekekkel való szoros kapcsolatunkkal, közös tevékenységekkel.

2.2.

Kapcsolat, együttműködés a szülőkkel

-

szülői értekezletek – évente 2 alkalommal

-

mindennapos kapcsolattartás – információcsere

-

nyílt napok – betekintés az óvodai életbe a szülők és leendő szülők számára

-

anyás beszoktatás

-

családlátogatás – szükség esetén

-

közös programok, játszóházak, kirándulások szervezése

2.3.

Kapcsolat, együttműködés a gyerekekkel

A kapcsolat jellemzői:
-

Mindennapos, a gyermek életkori sajátosságait, egyéni adottságait és az egyéb
környezeti tényezőket figyelembe vevő

-

A pozitív megerősítésre támaszkodó

-

Kötetlen és kötelező jellegű foglalkozások, kezdeményezések

-

Közös játékok, kirándulások, szervezett programok

-

Játszóházak

2.4.

Kapcsolat, együttműködés a fenntartóval

A kapcsolat jellemzői:
-

Folyamatos információcsere (személyesen, e-mailen)

-

Közös rendezvények: szülői értekezletek, nevelési értekezletek, továbbképzések,
közös kirándulások

-

A fenntartó látogatásai az intézményekben

2.5.

Kapcsolat együttműködés az önkormányzatokkal

A kapcsolat jellemzői:
-

Folyamatos információcsere (e-mailen, telefonon)

-

Együttműködés a veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teendőknél

-

Együttműködés a kötelező óvodalátogatással és beiskolázással kapcsolatban

-

Falunapok, intézményi ünnepek, rendezvények

2.6.
Kapcsolat, együttműködés a helyi vállalkozókkal,
civilekkel
A kapcsolat jellemzői:
-

Folyamatos információcsere

-

Közös rendezvények: helyi ünnepek

-

Nyílt napok az óvodákban

3. NEVELÉSI FELADATOK, CÉLKITŰZÉSEK
A tagóvodákban a helyi sajátosságokat figyelembe véve nem élünk az előre
meghatározott óvodai nevelés nélküli munkanapok lehetőségével, mert az óvodai
munkát a gyermekek és a szülők igényeihez igazítjuk.
A környezet tevékeny megismerésére nevelés
SZEPTEMBER:
- Újra az óvodában: berendezkedtünk, elhelyezkedtünk. A nyári élmények
felelevenítése, fényképek nézegetése.
- Őszi gyümölcsök, zöldségek. Kirándulások, séták.
- Élősarok kialakítása, akvárium és díszhal vásárlása
OKTÓBER:
- Séták a szabadban, zöldséges üzlet látogatása, kiskertek gyümölcsei ősszel.
- Betakarítási munkák.
- Szüreti kirándulás Kajárpécre. Préselés, mustkóstolás.
- Őszi táj. Levelek, termések, bogyók gyűjtése.
NOVEMBER:
- Állatok készülődése a télre. Erdő állatai.
- Sütőtök sütése.
- Madáretető elhelyezése az udvaron. Beszélgetés a költöző és az áttelelő
madarakról.
- Beszélgetés az öltözködés és az időjárás közti összefüggésekről.
- Adventi koszorú kihelyezése, beszélgetés az advent időszakáról

DECEMBER:
- Kísérletezés, vízzel, jéggel
- Mikulás várás
- Az alvó természet megtekintése, séta.
- Készülődés karácsonyra, csoportszoba díszítése, beszélgetés az ünnepről.
Karácsonyi játszóház a szülőkkel, ajándékozás
JANUÁR:
- Hogyan teltek az ünnepek otthon, beszélgetés.
- Madarak etetése, megfigyelése.
- Téli időjárás jelenségei
- Téli sportok
FEBRUÁR:
- Testrészek.
- Érzékszerveink
- Napszakok
- Farsang
MÁRCIUS:
- Olvadás. A tél elkergetése, kiszézés.
- Tavaszi virágok
- Tavasz színei, séta
- Hagyma ültetése, növény fejlődésének megfigyelése
ÁPRILIS:
- Rügyfakadás, zöldellés, ág hajtatása
- Gyümölcsfák , tavaszi virágok megfigyelése, séta
- Kertek tavasszal ,kerti munkák
- Háziállatok
- Vadon élő állatok és háziállatok életének összehasonlítása
- Húsvét
MÁJUS:
- Anyák napja
- Közlekedési eszközök
- Közös óvodai kirándulás
- Gyermeknap
- Készülődés a nyárra, beszélgetés a nyári tervekről
MESE-VERS
SZEPTEMBER:
- Tavalyi mondókák, versek, mesék felidézése, gyakorlása
- Ujj kiszámolók, lovagoltatók, döcögtetők, ölbeli játékok
- Kiskakas gyémánt fél krajcárja

OKTÓBER:
- Mondókák
- A répa című mese
- Az aranyszőrű bárány
- Kismalac és a farkasok
- A három kismalac
- Csóri Sándor: Dióbél bácsi (új vers)
- Egyéb őszi versek
NOVEMBER:
- Farkastanya
- Simai Mihály:Maci –altató (új vers)
- Mese a falánk tyúkocskáról
- A medve,a róka, meg a bödön vaj
- Az égig érő paszuly
- W.Sándor: Galagonya(új vers)
- Sün Balázs (verses mese)
- Készülődés Mikulásra, aktuális vers tanulása
DECEMBER:
- Mikulás vers ismétlése
- Mese a Mikulásról
- Karácsonyi versek
- Visszajött a répa (mese)
- Haragos hóember (mese)
- Karácsonyi műsor szülőknek, ehhez tartozó versek tanulása
JANUÁR:
- Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben (új vers)
- Kányádi Sándor:Aki fázik (új vers)
- Móra Ferenc:A didergő király (verses mese)
- Egyéb téli versek
FEBRUÁR:
- A medve és a macska
- Dirmeg-dörmög a medve (új mondóka)
- Sarkadi Sándor: Farsang (új vers)
- Gazdag Erzsébet:A bohóc (új vers)
- A brémai muzsikusok
MÁRCIUS:
- Furulyás Palkó
- W.Sándor: Olvadás (új vers)
- Csanádi Imre: Naphívogató (új vers)
- A három kívánság
- Vers márc.15-re
- Tavaszi versek
ÁPRILIS:
- Tamkó S.Károly: Április

-

Tavaszi versek ismétlése
A három pillangó
Húsvéti locsolóvers
Nyúl meg a tavaszi hó
A sündisznó

MÁJUS:
- Anyák napi vers
- A vityilló
- Kívánság mese
- Évzáró műsor verseinek gyakorlása
Testi nevelés
SZEPTEMBER:
- Játék a szabadban
- Rövid séták
- Játék a közeli játszótéren
OKTÓBER:
- Szabad levegőn szaladgálás, mászás, mélység-magasság érzékelése
- Járásgyakorlatok
- Kis és nagy sávok átlépése
- Járás tornaszerek tartásával, hordásával
NOVEMBER:
- Futás átlósan padok, zsinórok között sávokban
- Futásgyakorlatok, jelre kézi szer helyének változtatása
- Átugrás helyből; Mélyugrás
DECEMBER:
- Havazás esetén játék a szabadban
- Csúszás asztalon, padon
- Kúszás, mászás rézsútos padon, létrán, le-föl után záró lépéssel
JANUÁR:
- Kendő,szivacslabda marokba gyűrése
- Karika, bot, stb fogásai
- Guruló labda után futás, elfogás két kézzel
- Labdagurítás; labda hajítása alsó-felső kartartással
FEBRUÁR:
- Szökdelések, ugrások; zsinór átugrása
- Mászások vonalak között, talpon, tenyéren
- Mászás páros padon, egy padon előre haladva
MÁRCIUS:
- Kézi szerek tartása vállon, tarkón, stb
- Csúszás, kúszás hason, háton, fejtetőn, csuklón,s zalag, kendő

-

Padra támasztott jobb, majd bal lábbal kúszás, zsugorkanyarulati átugrás
Gyertyaállás

ÁPRILIS.
- Hossztengely körüli gurulás
- Gurulóátfordulás előre
- Labda, babzsák gyakorlatok
- Két talp között léglabda, babzsák emelgetése
MÁJUS:
- Futásgyakorlatok a szabadban
- Átfutás tárgyak, akadályok között
- Magasugrás; helyből távolugrás
Az év folyamán egyeztetett időpontban sor kerül:
- korcsolyázásra
- úszásra
- lovaglásra
- egyéb mozgásos tevékenységre.
Vizuális nevelés
SZEPTEMBER:
- Gyűjtögetés, csoportszoba díszítés
- Az előző évben tanult technikák gyakorlása
- Színezés, só-lisztgyurma gyümölcsök készítése,festése
OKTÓBER:
- Alma készítése papírgolyókból
- Levélnyomat készítése
- Dugónyomat: szőlő. alma nyomdázás
- Barkácsolás dióhéjból
- Barkácsolás különböző termések segítségével
NOVEMBER:
- Tenyérnyomatból készült őszi fa
- Sütőtök festése
- Töklámpás készítése
- Süni barkácsolása
- Agyagozás levegőn száradó gyurmából
- Adventi koszorú elkészítése
DECEMBER:
- Ünnepkörökhöz kapcsolódó barkácsolás(Mikulás, Karácsony)
- Szülők karácsonyi ajándékának elkészítése
- Karácsonyi játszóház
JANUÁR:
- Téli kollázs készítése
- Játék, rajzolás a homokasztalon

-

Hóember készítése
Esik a hó, különböző technikák alkalmazása
Évszakóra készítése

FEBRUÁR:
- Papírbaba összeállítása
- Farsang
- Kéz körül rajzolása
- Kiszebáb közös elkészítése
MÁRCIUS:
- Hóvirág ragasztása
- Tavaszi virágok festése
- Nemzeti színű zászló festése
- Gyurmázás
ÁPRILIS:
- Tavasz színei: Tavaszi fák, bokrok
- Húsvét; húsvéti játszóház
MÁJUS:
- Anyák napi ajándék készítése
- Vízfolyatás, sározás
- Önarckép rajzolása
- Papírsárkány készítése
A vizuális nevelés keretén belül győri óvodások a Kovács Margit múzeumban
kézműves foglalkozásokon vesznek részt.
Zenei nevelés
SZEPTEMBER:
- Rövid dalok állatokról, növényekről, gyümölcsökről
- Tavalyi dalok ismétlése
OKTÓBER:
- Rövid dalok ismétlése, egyenletes lüktetés érzékeltetése
- Egyenletes lüktetés mondókán és dalokon
- Hangok, zörejek felismerése
- Egyenletes lüktetés érzékeltetése különböző tárgyak felhasználásával
- Ritmus hangoztatásának gyakorlása
NOVEMBER:
- Metrum érzék fejlesztése
- Hangszínek megfigyelése
- Halk-hangos éneklés felismerése
- Halk-hangos éneklés gyakorlása
- Dallambújtatás előkészítése
DECEMBER:

-

Mikulás váró dalok
Ünnepi hangulat megteremtése, karácsonyi dalok
Karácsonyi műsor dalainak gyakorlása

JANUÁR:
- Dallamvisszhang, motívumvisszhang
- Dallamvisszhang gyakorlása
- Egyenletes lüktetés, ritmus hangoztatásának gyakorlása
- Ritmusvisszhang
FEBRUÁR:
- Ismerkedés a hangszerekkel, zenekar létrehozása
- Különböző mennyiségű vízzel töltött üvegek, hangjának megfigyelése
- Táncos lépések elsajátítása
- Farsang
MÁRCIUS:
- Gyors-lassú érzékeltetése, éneklés közben végzett gyors-lassú mozgások
- Mozgásformák gyakorlása
- Gyors-lassú érzékeltetésének gyakorlása
- Egyszerű játékos mozdulatok, táncos jellegű mozgások
ÁPRILIS:
- Magas-mély érzékeltetése guggolással. lábujjhegyre állással
- Magas-mély érzékeltetésének gyakorlása
- Magas-mély mutatás a térben
- Egyenletes lüktetés érzékeltetése táncos jellegű mozdulatokkal
MÁJUS:
- Évzáró műsor dalainak elsajátítása, térformák, táncos lépések gyakorlása
A külső világ tevékeny megismerése (Matematikai nevelés)
Középső csoport
SZEPTEMBER:
- Kisebb-nagyobb: őszi gyümölcsök összehasonlítása
- Halmazok létrehozása különböző tulajdonságok szerint
OKTÓBER:
- Őszi termések alakja , mérete tapintása
- Őszi termések színe, alakja
- Falevelek összehasonlítása szín, alak szerint
- Térbeli viszonyok megnevezése:-ról,-on között,stb
- Szüret során leszedett szőlő mennyiségének összehasonlítása, több
,kevesebb,ugyanannyi
NOVEMBER:
- Sütőtök összehasonlítása, kisebb, nagyobb, ugyanakkora
- Alaklátás, formaállandóság fejlesztése. Alakok, formák,méretek
felismerése,csoportosítása.

-

Játék logikai lapokkal
Osztályozás formák, színek, méret szerint

DECEMBER:
- Páros, páratlan érzékszerveink. Párosítás.
- Kisebb, nagyobb, ugyanakkora. Összehasonlítás. Hóember, hógolyó
összehasonlítása.
- Számlálás, párosítás. Hány darab gyertya van az adventi koszorún?
- Hosszabb, rövidebb. Hosszúság mérése, becsléssel,összeméréssel.
JANUÁR:
- Ismerkedés az új készségfejlesztő játékokkal
- Gömb, kocka.
- Kör, körcikk fogalma
- Sík alakzatok, háromszög, négyzet, téglalap
FEBRUÁR:
- Hosszúság. Becslés, összemérés
- Űrmérték.
- Hosszúság mérése egységekkel
- Könnyebb, nehezebb
MÁRCIUS:
- Magasság.
- Ismerkedés az időmérés egységeivel
- Toronyépítő elemek egymásra építése, növekvő ill. csökkenő sorrendben
- Tömeg mérése, becslés alapján
ÁPRILIS:
- Névutók használata
- Névutók gyakorlása
- Virágültetés. Tavaszi virágok összehasonlítása.
- Kisebb elemű halmazok létrehozása,számlálás
MÁJUS:
- Halmazok létrehozása meghatározott szempont szerint. Bontás.
- Számlálás 5-ös számkörben, halmazok számosságának növelése,csökkentése
- Halmazok számosságának összehasonlítása. Több- Kevesebb, ugyanannyi.
- Számlálás 6-ig. Halmazok létrehozása.
Külső világ tevékeny megismerése (Matematikai nevelés)
Nagycsoport
SZEPTEMBER:
- Halmazok létrehozása tulajdonságok szerint
OKTÓBER:
- Számlálás 7-ig, 7 elemű halmazok bontása
- Számlálás 8-as számkörben, 8 elemű halmazok bontása

-

Logikai lapok felismerése, tulajdonságok felsorolása alapján. Élek, sarkok, stb.
Fogalmak megismerése.
Játék a logikai lapokkal. Halmazok létrehozása felsorolt tulajdonságok alapján

NOVEMBER:
- Halmazok létrehozása számosság szerint, számképekkel való egyeztetés,reláció:
több-kevesebb-ugyanannyi
- Megfigyelőképesség fejlesztése, töklámpások összehasonlítása
- Tájékozódás térben. Téri orientáció
- Párosítás
DECEMBER:
- Sorszámnevek
- Névutók használatának gyakorlása
- Számlálás 9-es számkörben
- Sorszámnevek gyakorlása
JANUÁR:
- Síkformák tulajdonságai
- Játék a logikai lapokkal
- Térbeli alakzatok
- Síkformák, térbeli alakzatok összehasonlítása
FEBRUÁR:
- Hosszúságmérés becsléssel, összeméréssel
- Hosszúságmérés egységekkel
- Szélesebb-keskenyebb
- Vizuális ritmus követése, sorrendiség
MÁRCIUS:
- Kör-körcikk fogalma
- Számosság megállapítása számkép alapján (dobókocka,dominó).
- Számok összkép alapján, sorba rendezés
- Óra. Óra, perc, másodperc közti reláció
ÁPRILIS:
- Magasabb, alacsonyabb
- Toronyépítő elemek egymásra építése növekvő, ill. csökkenő sorrendbe.
- Tömeg mérése becsléssel, összeméréssel
- Tömeg mérése egységekkel, kis mérőegységgel
MÁJUS:
- Halmazok létrehozása,bontása, 9-es számkörben.
- Halmazok ugyanannyivá tétele
- Névutók gyakorlása
- Sorszámnevek gyakorlása

4. ESEMÉNYNAPTÁR
SZEPTEMBER: új gyermekek fogadása, ismerkedés, élmények, szülői értekezlet.
OKTÓBER: okt.4 állatok világnapja. Az állatokkal való törődés fontossága, érzelmi
megközelítés a művészeti tevékenységeken és a külső világ tevékeny megismerésén
keresztül.
NOVEMBER: ádventi készülődés, nyíltnap.
DECEMBER: Mikulás, Karácsony.
JANUÁR: szülői értekezlet, iskola érettségi vizsgálatok.
FEBRUÁR: farsang, nyíltnap.
MÁRCIUS: márc.15 megünneplése, márc.22. Víz világnapja,
ÁPRILIS: Húsvét, Föld napja, kirándulások, túrák, óvodai beíratás.
MÁJUS: anyák napja, évzáró, gyermeknap, Madarak-fák napja, erdei kirándulás.
JÚNIUS: nyári élet megszervezése, Nemzetközi Játékfesztivál-részt veszünk a
rajzkiállításon.
JÚLIUS: szabadságolások, takarítási szünet.
AUGUSZTUS: nevelési értekezlet, beszoktatás.

5. A PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK ELLENŐRZÉSE
-

Az igazgató látogatásai az óvodákban: tájékozódás a pedagógiai munkáról, a
felmerült kérdések, problémák megbeszélése, ötletcserék

-

A tanügyi dokumentumok ellenőrzése (igazgató)

III. FEJEZET – A GYŐRI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS
ISKOLA MUNKATERVE

A VOCATIONAL ACADEMY
KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS
ISKOLA - GYŐR

MUNKATERVE
A 2008-2009. TANÉVRE

1. BEVEZETŐ
A Vocational Academy Kéttannyelvű Általános Iskola önálló intézményegysége a
Vocational Academy Alapítvány által létrehozott és fenntartott Vocational Academy
Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola, Gimnázium Diákotthon és
Felnőttképző Intézménynek.
Az általános iskola együttműködik a többi intézményegységgel és tagintézménnyel,
folytatást biztosít az általános iskolai tanulóink számára a szakközépiskolánkba történő
zavartalan átmenethez, illetve más szakközépiskolákba, gimnáziumokba történő
felvételhez.
A kéttannyelvű általános iskola csornai és kapuvári telephelye közvetlenül a győri
székhelyintézményben működő kéttannyelvű általános iskola vezetőjének irányítása alá
tartozik. A győri intézményegység éves munkatervéhez igazodva a csornai és kapuvári
iskolák önálló munkatervet készítenek.
Munkaterve összhangban van a Vocational Academy teljes intézményi munkatervével,
illetve része annak.

2. HELYZETELEMZÉS
2.1.

Tanulólétszám
Iskola tanulóinak osztály és nemek szerinti megoszlása
2008. szept.15. (fő)

Osztály

Létszám (fő)

Fiú (fő)

1.
2.
3.
4.
Alsó tagozat
5.
6.
7.
8.
Felső tagozat
ÖSSZESEN

5
11
20
7
43
11
9
15
14
49
92

3
6
12
4
25
6
6
5
7
24
49

Lány
(fő)
2
5
8
3
18
5
3
10
7
25
43

2.2.

2008/2009-as tanévben érvényes megbízatások

Sorszám
1.

Név
Havasréti Béláné

2.

Burján Imre

3.

Márton Imre

4.

Meixner Mihály

5.

Horváth Zsolt Tibor

6.

Kiss Gábor

7.

18.
19.

Némethné Mező
Renáta
Pődör Beáta
Halász Eszter
Herczig Melinda
Finta Violetta
Murányi Péter
Juhász Orsolya
Márai Melinda
Bódai Krisztina
Bögödi Judit
Rebákné Németh
Erzsébet
Juanjo Lujan Egea
Kulcsár Gábor

20.
21.

Vecseyné Kocsis Edit
Kassai Zoltán

22.

Horváth Csilla

23.

Csizmadia István

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Beosztás
Intézményegység vezető ált. iskola
(Győr, Csorna, Kapuvár)
osztályfőnök 8. oszt., magyar nyelv
és irodalom tanár
Osztályfőnök 5.6. oszt., történelem
tanár, humán munkaköz.vez. (SZKIval közös)
osztályfőnöki munkaköz. vez.(SZKIvak közös)
idegennyelvi mk. Vezető megb.
(SZKI-val közös)
reáltárgyak mk. vez. Megb.(SZKIval közös)
fizika, informatika tanár
(középiskolából áttanít.)
testnevelés munkacsoport vez.
(SZKI-val közös)
osztályfőnök 1. oszt.
tanító 1. oszt.
osztályfőnök 2. oszt.
tanító 2. oszt.
osztályfőnök 3.oszt.
osztályfőnök 4.oszt.
tanító 4. oszt.
tanító, angolos 5-6.oszt
tanító és ének-zene tanár
testnevelő tanár
oszt. főnök 7.oszt., földrajz-biológia
tanár
tanár spanyol nyelv
testnevelő tanár (középiskolából
áttanít)
matematika-kémia tanár
informatika tanár (felnőttképzési
egységtől áttanít)
magyar nyelv és irodalom,
történelem tanár
Rajz tanár - óraadó

Általános iskolában foglalkoztatott főállású pedagógusok száma:

16 fő

Középiskolából áttanító pedagógus:

3 fő

Informatikát tanító felnőttképzésben dolgozó pedagógus:

1 fő

Óraadó:

1 fő

2.3.

Változások: személyi feltételek

A 2007/2008. tanévben távoztak: Zsebedics Ilona, Roboz Richárd, Matondo Péter,
Ajtony Ildikó, Hamuthné Mesterházy Anita, Bánfalvi Szilvia, Farkas B. Richárd,
Majthényi Krisztina, Ozora Annamária, Lukácsné Fekete Adrienn,
A 2008/2009. tanében érkezett az iskolánkba: Halász Eszter, Herczig Melinda (csornai
tagintézményünkből), Bögödi Judit, Bódai Krisztina, Horváth Csilla, Vecseyné Kocsis
Edit (rábapordányi tagintézményünkből), Pődör Beáta, Rebákné Németh Erzsébet
(főállásúként lett alkalmazva), Némethné Mező Renáta (gyesről jött vissza)

2.4.

Változások: tárgyi feltételek

-

1. emelet
- termekben javító festések, szőnyegpadló-cserék, polcok,
szekrények, táblák cseréje

-

Az 1. emelet fordulójában beszélgető-sarok kialakítása szülőknek,
gyermekeknek

-

2. emelet

- folyosó festése, dekorálása

-

2. emelet

- termek javító festése

-

Csengő beszerelése

-

Tanári és a büfé frissítő festése

Fő célkitűzésünk: Kémia, biológia szertár fejlesztése, kísérleti eszközök megvétele
(PÁLYÁZAT írása eszközbeszerzésre)

2.5.

Helyiségeink

Az általános iskola a Vocational Academy Ipar úti épületének „A” szárnyán az 1. és 2.
emeleten teljes számban veheti igénybe a tantermeket.
Délutánonként, és egyes termeinket napközben vagy szombatonként is a Felnőttképző
Intézetünk és az IHH is igénybe veheti előzetes egyeztetés után.
A teremfelhasználás a 2008/2009. tanévben:

Az 1. emeleten és a 2. emeleten is elegendőek a tantermek még csoportbontásokra is.
A további, a többi intézményegységgel közösen használatos helyiségek:
•
•
•
•
•
•

Tornaterem, konditerem, tükörterem
Multi Center oktatóterem
Taniroda
Internet Kávézó
A 103. számítástechnika terem
Könyvtár és olvasószoba

A közös használatú termek órarendi beosztását és alkalomszerű használatát a
tagintézmény-vezetők koordinálják.
Fő célunk: a több millió forint értékű Multi Centerünket előzetes egyeztetés után az
összes tagintézményünk tanulói is minél nagyobb számban használják.
Helyiségeink dekorálása
Az osztálytantermek díszítése az osztályfőnök felelőssége. A díszítés jellege tükrözze az
oktató és nevelőmunka szándékát, támaszkodjon a célnyelvi, a nemzeti és az iskola
kultúrájára. A díszítés módja nem tehet kárt a tantermek falában, ill. a berendezési
tárgyakban.
Minden esetben feleljen meg a gyermekek életkori sajátosságainak!
Helyiségeinkkel kapcsolatos céljaink a 2008/2009. tanévben
•

Az interaktív táblával felszerelt természettudományi-szaktanterem fejlesztése,
dekorálása

•

Interaktív tábla felszerelése egy alsós tanteremben is

•

Minden tanteremben egyszerű szellőztetési (ablak) lehetőség

•

A régi bútorok folyamatos cseréje, az új bútoraink állagának megőrzése

•

A tantermek és berendezésük, a mellékhelyiségek, a folyosók épségének,
tisztaságának megóvása

•

Az első emeleten található raktárhelyiségben a rend megtartása

•

A tanári helyiségben a tanári asztalokon a munka befejezése után rend rakása

2.6.

Sport és testnevelés

Testnevelés óra megtartására jelenleg a következő helyiségek és helyek szolgálnak:
•
•
•

Tornaterem
Fitnessterem
Egyéb (udvar, játszóterek, uszoda, sportpályák)

Sport és testnevelés felszereltségünkkel kapcsolatos célok a 2008/2009. tanévben:
•
•

sportszereink számának folyamatos növelése
felszerelés az alapvető labdajátékokhoz
sportszőnyegek
Sporteszközeink épségének megóvása

Hosszú távon célunk a testnevelés órák tartására alkalmas helyiségek számának
növelése. A meglévő sporteszközeink minél hatékonyabb kihasználása. A testnevelés
óra megszerettetése! Kiemelt feladat!
Az idén 5-8. osztályban is angolul tartunk egy-egy testnevelés órát.

2.7.

Oktatást segítő eszközeink

A 2008/2009-es tanévben még nagyobb teret kell szentelni a taneszközök hatékony
felhasználásának.
Oktatást segítő eszközeinkkel kapcsolatos célok a 2008/2009. tanévben:
•
•
•

földrajz, biológia, kémia tantárgy tanításához szükséges további taneszközök
beszerzése (térképek, szemléltető eszközök)
az interaktív táblák hatékonyabb alkalmazása a tanórákon
Bemutató órák tartása (Burján Imre – történelem, Havasréti Béláné – magyar)

2.8.

Könyvtár

Az általános iskola könyvtárral kapcsolatos céljai a 2008/2009. tanévben:
•
•

kötelező olvasmányok folyamatos beszerzése –pályázatok útján is
tanulóink egyre nagyobb mértékben használják egyre bővülő könyvtárunkat

3. A TANÉV HELYI RENDJE
A tanév helyi rendjét a hatályos jogszabályok, különösen az oktatási miniszter 17/2008.
(V.9.) OKM rendelete a 2008-2009. tanév rendjéről, és pedagógiai programunk alapján
tervezzük.
•

A tanítási napok száma: száznyolcvanegy nap.

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében öt napot tanítás nélküli
munkanapként használhat fel.
•

2008. október 3.
túranap

•

2008. december 20.
igazgatói szünet

•

2009. február 02.
nevelőtestületi értekezlet

•

2009. március 11.
Voci-s hét: Egészségnap

•

2009. június 11.
sportnap

A tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében öt pedagógiai munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap
programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat
jogosult dönteni.

4. NEVELÉSI, OKTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAINK A
2008-2009. TANÉVBEN
Az elmúlt tanév finanszírozási problémáiból eredő válsághelyzetet meg kell szüntetni,
stabilizálni a tantestületet.
A 2008-2009. tanévben is különös gondot kell fordítanunk arra, hogy intézményi
kultúránk fejlődjön, az oktatás és nevelés színvonala javuljon, és ez a javulás
pedagógusaink és munkatársaink által megfelelő nyilvánosságot kapjon. Ennek
érdekében legfontosabb iskolavezetési irányítási feladatainkat is ennek a célnak
rendeljük alá.

4.1.

Nevelő-oktató munkánk

E tanévben is fokozott hangsúlyt fektetünk a szakmai munkára. Egész éven át tartó
óralátogatások lesznek, bemutató órákkal, hospitálásokkal.
Az év jelszava:

2008/2009: A TANULÁS ÉVE

1) Idegen nyelvi munkaközösségünk, kiemelt nyelv az angol!
Vezetője: Meixner Mihály megb.
Feladat a Junior nyelvvizsga és az alap-ill. a középfokú nyelvvizsga
szorgalmazása 4-8.osztályokban.
2) Testnevelés munkaközösség
Vezetője: Kiss Gábor
3) Felsős humán munkaközösség
Vezetője: Burján Imre
5.) Reál munkaközösség
Vezetője: Horváth Zsolt Tibor megb.
6.) Osztályfőnöki munkaközösség
Vezetője: Márton Imre

4.2.

Szakmai feladataink

-

4. és 6. osztály végén angolból szintfelmérés tovább folytatódik, mely a Junior
nyelvvizsgával kiváltható

-

6. és 8. osztály végén matematikából és magyarból is szintfelmérés. Szülők
tájékoztatása ezekről első szülői értekezleten az osztályfőnököknek + igazgatónak

-

Magyarból szövegértés erősítése (Könyvek ajánlása)

-

Tehetségfejlesztés→ 6. 8. osztály felkészítése felvételire versenyekre (magyar –
Havasréti Béláné, Horváth Csilla, matematika – Vecseyné Kocsis Edit)

-

8. osztályosok felvételi lapjainak elkészítése – igazgató, osztályfőnök

-

6. osztályosok révais felvételivel kapcsolatos intéznivalók megbeszélése a szülőkkel

-

Korrepetálások

-

14 órától 16 óráig a felsős tanulóink tanulószobai (önálló tanulás) és szakköri
munkájának szigorú figyelemmel kísérése
o Felelősök: Osztályfőnökök

-

1. és 2. osztályban garantáltan megtanulják az iskolában a leckét. Haza csak külön
szülői kérésre visznek házi feladatot. Külön írásban rögzíteni az első szülői
értekezleten
o Felelősök: osztályfőnökök

-

Házi feladat hétvégére (Szülői igény szerint)

-

Házi feladat a szünetekben (őszi, téli, tavaszi szünetekre nincs házi feladat, csak
plusz feladatok)

-

Dolgozatok kiosztása, visszaszedése – Kötelező
o Felelősök: szaktanárok

-

Minőségbiztosítás folytatása

4.3.

Elvárások

-

pontos órakezdés

-

az angol termekre kiírni az órarendet.

-

ügyelet (mosdóknál kettős ügyelet)

-

helyettesítések megbeszélése

-

óracserék (óraösszevonások) megbeszélése

-

tanulók motiválása 1. osztályban (maci, nyomda, piros pont, csillag) szeptemberben
nincs feketepont

-

½ 5-ös ügyelet

-

egészséges életmódra nevelés felelős: testnevelők

felelősök: tantestület tagjai

5. SZAKMAI
PROGRAMOK
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
5.1.

A

FELADATOK

Képzési formák

-

3. osztályban

csoportbontás a 20 fős osztálylétszám miatt

-

4.a b osztályok

összevonása

-

1-2. osztályok

úszása márciusig

-

Szakkörök

-

Multimédiás termünk maximális kihasználtsága

-

Drámajáték

5-6. osztályban

-

Hon- és népismeret

5-6. osztályban

-

Egészségtan

6. 8. osztályban

-

Etika

7. osztályban

-

Média ismeretek

8. osztályban

-

HEFOP PÁLYÁZAT: 1, 2, 5, 7. osztályokban

5.2.

Rendezvények

Időpont

Program

Felelős

Szeptember:

Tanévnyitó

3. osztály (Finta Violetta)

Október:

Halloween

Felsős angol mk., középisk.

Bonfire

Alsós angol mk.

November:

Mesemondó verseny

Finta Violetta

December:

Mikulás –kupa

Testnevelés mk.

Karácsony

Győr, Csorna, Kapuvár

adventi vásár

Pődör Beáta

Tét – Európa ház

2. osztály Finta Violetta

Nyílt nap óvodásoknak

leendő elsős osztályfőnökök

Nyílt nap óvónőknek

ált. isk. igazgató

Január

Nyílt nap saját tanulóink szüleinek ált. isk. nevelők
Február

Farsang

3. osztály

Március

15-ei ünnepély

6. oszt. Horváth Csilla

Vocational hét

Burján Imre, Havasréti
Béláné
Finta Violetta

Czuczor Gergely Nyelvművelő V. Havasréti Béláné

Április
Május
Június

Műveltségi Vetélkedő

Burján Imre

Bookweek

angol mk.

Versmondó verseny
Családi Nap
Anyák napja
Anyák napja „Vocational” szül.

Finta Violetta
Halász Eszter, Pődör Beáta
alsós osztályfőnökök
Némethné Mező Renáta

osztálykirándulások, Erdei iskolák szorgalmazása
8. osztályosok ballagása
Horváth Csilla
Havasréti Béláné
Tanévzáró
Finta Violetta 3. osztály

6. ELLENŐRZÉS
Tanmenetek, munkatervek leadása
Határidő: szeptember 15.
Felelős: ált. iskola vezetője →

igazgató

Naplók kitöltése, naplóvezetés:
Határidő: Megnyitás: 2008. szeptember 01.
Ellenőrzés: Minden hónap első hetében
Felelős: ált. isk. vez. + igazgató (időközönként)
Tanulók értékelésének gyakorisága:
Jegyek:
Felelősek:
osztályfőnökök
Ellenőrzés: 2 havonta
ált. isk. vezető
Hónap tanulója:
Felelősök: osztályfőnökök
Összefogója: Murányi Péter
(minden hónapban kint kell lennie a tablónak)
Óralátogatások:
Folyamatosan
Új nevelők látogatása
du. 3 órától 4-ig (tevékenységek ellenőrzése)
Egymás látogatása

7. ESEMÉNYNAPTÁR 2008/2009. TANÉVRE MELLÉKLETKÉNT
CSATOLVA

IV. FEJEZET – A CSORNAI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS
ISKOLA MUNKATERVE

A VOCATIONAL ACADEMY
KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS
ISKOLA - CSORNA

MUNKATERVE
A 2008-2009. TANÉVRE

1. BEVEZETÉS
A Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola,
Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény csorna telephelyén kéttannyelvű
általános iskola működik 2005. szeptember 1. óta. A csornai iskola felmenő rendszerben
jelenleg 4 osztállyal működik (alsó tagozat)
A kéttannyelvű általános iskola csornai telephelye közvetlenül a győri
székhelyintézményben működő kéttannyelvű általános vezetőjének irányítása alá
tartozik.
A csornai telephely munkaterve összhangban van a győri intézményegység
munkatervével.

2. HELYZETELEMZÉS
2.1.

Tanulólétszám

Az iskola tanulóinak osztály és nemek szerinti megoszlása (fő)
Osztály
1.c
2.c
3.c
4.c
ÖSSZESEN

2.2.

Összlétszám
(fő)
9
12
5
12
38

Fiú
(fő)
3
8
3
3
17

Lány
(fő)
6
4
2
9
21

2008/2009-es tanévben érvényes megbízatások

Név
Némethné Deribó Tímea
Nagy Renáta
Nagyné Bugár Tímea
Molnárné Csontos Adrien
Kalmár Mária
Szabó Beatrix
Burján Imre

Beosztás
Tanító; 1.o. oszt.főnök
Tanító
Tanító; 2.o. oszt.főnök
Tanító; 3.o. oszt.főnök
Tanító; 4.o. oszt.főnök
Tanító
Tanár (spanyol) – székhelyről

Az általános iskola csornai telephelyén foglalkoztatott főállású pedagógusok száma: 6
fő

2.3.
•
•
•

Változások: személyi feltételek

Kristófné Jakab Viktória
Halász Eszter
Herczig Melinda

gyes
áthelyezés a győri iskolába
áthelyezés a győri iskolába

Érkezett az iskolánkba:
•
•
•

Nagy Renáta
Némethné Deribó Tímea
Szabó Beatrix

2.4.

tanító – angol műveltség terület
tanító
tanító

Változások: tárgyi feltételek

Mivel az iskola 2007-ben költözött az épületbe, csak kisebb javításokra volt szükség.
Nagyobb munka a melegítő konyha és az ebédlő kialakítása volt. Elkészült, így
megoldottá vált a helyben történő étkezés.
További fejlesztések:
• egy új tanterem (1.o.) berendezése
• és 4. osztályokban a székek, asztalok cseréje megtörtént
• tanári helyiség berendezését bővítettük
Fő célkitűzésünk: A taneszköz-tárunk fejlesztése, bővítése.

2.5.

Helyiségeink

Az általános iskola az épület földszintjét, első emeletét és az udvaron található
tornatermét használja.
Földszint:


számítástechnika terem



ebédlő

Első emelet:


tanterem minden osztály számára



videós terem - közös használatra



kreatív terem - közös használatra



fejlesztő szoba

Udvar:



tornaterem - közös használatra

A közös használatú termek igénybevételét az órarendi beosztás, alkalomszerű
használatát előzetes egyeztetés koordinálja.
Helyiségeink dekorálása
Az osztálytermek díszítése az osztályfőnök felelőssége. A díszítés jellege tükrözze az
oktató és nevelőmunka szándékát. Minden esetben feleljen meg a gyermekek életkori
sajátosságainak!
Helyiségeinkkel kapcsolatos céljaink a 2008/2009-es tanévben


A tantermek és berendezésük, a mellékhelyiségek, a folyosók épségének,
tisztaságának megóvása.



A tantermekben a rend megtartása.



A tanári helyiségben a tanári asztalokon rend rakása a munka befejeztével.



A termek, folyosó, ebédlő szép, ízléses dekorálása.

Legfontosabb cél azonban a következő tanévre való felkészülés:
 Az első felső tagozatos osztályterem (5.o.) kialakítása a második emeleten.

2.6.

Sport és testnevelés

Testnevelés óra megtartására a következő helyiség és helyek szolgálnak:
•

Tornaterem

•

Egyéb: (udvar, játszóterek, sportpályák, uszoda)

Sport és testneveléssel kapcsolatos célok a 2008/2009-es tanévben:
•

Sportszerek számának növelése

•

Meglévő sporteszközök épségének megóvása

•

Úszás, korcsolyázás lehetőségének megoldása

2.7.

Oktatást segítő eszközeink

Oktatást segítő eszközökkel kapcsolatos céljaink a 2008/2009-es tanévben:


További taneszközök beszerzése (szókártyák, térképek, szemléltető eszközök )

2.8.

Könyvtár

Célunk hosszú távra: iskolai könyvtár kialakítása.

3. A TANÉV HELYI RENDJE
A tanév helyi rendjét a hatályos jogszabályok, a pedagógiai program és a győri
székhelyintézmény munkaterve alapján tervezzük.
•

A tanítási napok száma: 181, azaz száznyolcvanegy nap.

3.1.
A tanítás nélküli munkanapok időpontja,
felhasználásuk
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében öt napot tanítás nélküli
munkanapként használhat fel. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet napjai tanítás nélküli
munkanapok.
•

2008. október 3.
túranap

•

2008. december 20.
igazgatói szünet

•

2009. február 02.
nevelőtestületi értekezlet

•

2009. március 11.
Voci-s hét: Egészségnap

•

2009. június 11.
sportnap

4. LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEINK A 2008/2009. TANÉVRE
4.1.

Nevelő- oktató munkánk területén

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai munkára. Ösztönözzük tanulóinkat,
hogy minél több versenyen vegyenek részt.

4.2.

Szakmai feladataink

•

1. osztályban a kompetencia alapú oktatás bevezetése

•

Magyarból a szövegértés erősítése, olvasás megszerettetése

•

Tehetségfejlesztés-versenyeken való részvétel

•

4.osztályban kompetencia mérés – iskolánkban első alkalommal

•

1. és 2. osztályban az iskolában felkészüljenek a tanulók a következő tanítási
napra
Haza csak szülői kérésre visznek feladatot.

•

Házi feladat a szünetekben ( őszi, téli, tavaszi) nincs, csak nem kötelező,
szorgalmi feladat

4.3.

Személyi erőforrások fejlesztése

Továbbtanulók:
Molnárné Csontos Adrien

- fejlesztő pedagógia (NYME Győr)

Szabó Beatrix

- gyógypedagógia

(NYME Győr)

5. PROGRAMJAINK
Időpont

Program

Felelős

Augusztus

Tanévnyitó

Nevelők

Szeptember

Papírgyűjtés

Osztályfőnökök

Október

Túranap

Molnárné Csontos Adrien

Aradi vértanúk -Nemzeti ünnep

Szabó Beatrix

Halloween

Kalmár Mária

Mesemondó verseny

Szabó Beatrix

Tempus Szakmai Nap

Vecseiné Kocsis Edit

November

(Győrből)
Molnárné Csontos Adrien
December

Karácsony

Nagy Renáta

Január

Korcsolyázás

Kalmár Mária

Február

Farsang

Nagyné Bugár Tímea

Március

Játszóház a leendő elsősöknek

Kalmár Mária

Nyílt nap a leendő elsős szülőknek elsős tanítók

Április

Nemzeti ünnep

Molnárné Csontos Adrien

Vocational hét

tanítók

Húsvéti játszóház

Osztályfőnökök

Nyílt nap saját tanulóink szüleinek tanítók
Angol- német vers- és énekverseny Nagy Renáta
Angol mesemondó verseny

Kalmár Mária

Angol mondóka verseny

Nagyné Bugár Tímea

Május

Anyák napja

Némethné Deribó Tímea

Június

Osztálykirándulás

Osztályfőnökök

Tanévzáró

Nagy Renáta

V. FEJEZET – A KAPUVÁRI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS
ISKOLA MUNKATERVE

A VOCATIONAL ACADEMY
KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS
ISKOLA - KAPUVÁR

MUNKATERVE
A 2008-2009. TANÉVRE

1. BEVEZETÉS
Intézményünk a Vocational Academy Alapítvány által létrehozott és fenntartott
Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola, Gimnázium,
Diákotthon és Felnőttképző Intézmény Kéttannyelvű Általános Iskolájának kapuvári
Telephelye.
A kéttannyelvű általános iskola kapuvári telephelye közvetlenül a győri
székhelyintézményben működő kéttannyelvű általános iskola vezetőjének irányítása alá
tartozik.
A kapuvári telephely munkaterve összhangban van a győri intézményegység
munkatervével.
A kapuvári iskola felmenő rendszerben jelenleg 4 osztállyal működik (alsó tagozat)

2. HELYZETELEMZÉS
2.1.

Tanulólétszám
Az iskola tanulóinak osztály és nemek szerinti megoszlása
2008. szeptember 15. (fő)
Osztály
1.d
2.d
3.d
4.d
Összesen

Összlétszám
(fő)
14
17
5
13
49

Fiú
(fő)
11
9
2
7
29

Lány
(fő)
3
8
3
6
20

2.2.

2008/2009-es tanévben érvényes megbízatások

Sorszám
1.
2.

Név
Varga Mónika
Gazdag Enikő

3.
4.

Jakus Kata
Nagy Beatrix

5.

Gasznerné Klima Ildikó

6.

Takács Erzsébet

Beosztás
tanító 1.o. ofő
tanító- angol
műveltségterület
tanító 2.o. ofő
tanító 3.o. ofő – angol
műveltségterület
tanító 4.o. ofő - angol
műveltségterület
tanító – német
műveltségterület

Az általános iskolában foglalkoztatott főállású pedagógusok száma: 6 fő
Technikai dolgozó: 1 fő konyhai dolgozó
1 fő takarítónő

2.3.
-

Változások: személyi feltételek

Tóthné Horváth Kinga
Kisberk Szabina

gyes
távozott az intézményből

Új munkatársak:
-

Gazdag Enikő
Takács Erzsébet
Varga Mónika

2.4.

angol tanító
német tanító
tanító

Változások: tárgyi feltételek

Mivel az iskola épületében csak 3 tanterem volt kialakítva, a negyedik osztály
elhelyezéséhez a tanári szobát meg kellett szüntetni. A legkisebb létszámú osztály került
itt elhelyezésre, így az egyik terem tornateremként továbbra is használható. A kollégák
szakmai anyagainak elhelyezése a termekben történt, délutáni felkészülésük az önálló
tanulás idején üres tantermekben biztosított. A tanári számítógép eredeti helyén maradt,
az osztály összevont óráin és délután használhatják a pedagógusok. A telefon egy
zárható szekrényben a folyosóra került. Az étkezés az ebédlő mérete miatt az idei évben
is csak két részletben oldható meg.

Fő célkitűzésünk: Az épület bővítésével új tantermek, tornaterem és étkező
kialakítása, taneszköztárunk fejlesztése, bővítése.

2.5.






Helyiségeink

3 tanterem
a tanári átalakításával 1 szükségtanterem.
tornaszoba
ebédlő
melegítőkonyha

Udvar:
 betonos és füves rész
A folyosón a gyerekek részére beépített szekrények vannak, ezek száma azonban a
növekedő gyereklétszám miatt azonban egyre szűkösebben férnek el a kabátok és egyéb
holmik. Nagyon hiányzik egy tároló helyiség a takarító eszközöknek és a tanári szoba
megszűnése miatt egy zárható helyiség a szakmai dokumentumoknak.

Helyiségeink dekorálása
Az osztálytermek díszítése az osztályfőnök felelőssége. A díszítés jellege tükrözze az
oktató és nevelőmunka szándékát.
Minden esetben feleljen meg a gyermekek életkori sajátosságainak!
Az aktuális eseményekről, a városi programokról a folyosói faliújságról
tájékozódhatnak a szülők és tanulóink.

Helyiségeinkkel kapcsolatos céljaink a 2008/2009-es tanévben




A tantermek és berendezésük, a mellékhelyiségek, a folyosók épségének,
tisztaságának megóvása.
A tantermekben a rend megtartása.
A termek, folyosó, ebédlő szép, ízléses dekorálása.

Az iskola bővítésével számítógépes oktatóterem és könyvtár kialakítása.

2.6.

Sport és testnevelés

Testnevelés óra megtartására a következő helyiség és helyek szolgálnak:
•
•

Tornaszoba
Egyéb: (udvar, játszóterek, sportpályák, uszoda)

Sport és testneveléssel kapcsolatos célok a 2008/2009-es tanévben:
•
•
•

Sportszerek számának növelése
Meglévő sporteszközök épségének megóvása
Úszás, korcsolyázás lehetőségének megoldása

2.7.

Oktatást segítő eszközeink

Oktatást segítő eszközeinket szeretnénk bővíteni.
Oktatást segítő eszközökkel kapcsolatos céljaink a 2008/2009-es tanévben:


További taneszközök beszerzése (szókártyák, térképek, szemléltető eszközök,
multimédiás eszközök))

3. A TANÉV HELYI RENDJE
A tanév helyi rendjét a hatályos jogszabályok, a pedagógiai program és győri
székhelyintézmény munkaterve alapján tervezzük.
•

A tanítási napok száma: 181, azaz száznyolcvanegy nap.

A tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználásuk
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében őt napot tanítás nélküli
munkanapként használhat fel. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet napjai tanítás nélküli
munkanapok.
•

2008. október 3.
túranap

•

2008. december 20.
igazgatói szünet

•

2009. február 02.
nevelőtestületi értekezlet

•

2009. március 11.
Voci-s hét: Egészségnap

•

2009. június 11.
sportnap

4. LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEINK A 2008/2009-ES
TANÉVRE
4.1.

Nevelő- oktató munkánk területén

Továbbra is az egészséges életmódra nevelés. A gyerekek iskolai életének
megkönnyítése, minél színesebbé tétele. Szeretnénk továbbra is úszni járni, télen
korcsolyázni, az év folyamán színházba menni az elmúlt évekhez hasonlóan. Szeretnénk
minél több versenyen is részt venni. Bekapcsolódni esetleg a helyi versenyekbe, főként
a sport terén.

4.2.
•
•
•
•

Szakmai feladataink

Magyarból a szövegértés erősítése, olvasás megszerettetése
Tehetségfejlesztés-versenyeken való részvétel
4.osztályban kompetencia mérés
1. és 2. osztályban garantáltan megtanulják az iskolában a leckét.
Haza csak szülői kérésre visznek feladatot.
Házi feladat a szünetekben ( őszi, téli, tavaszi szünetekre nincs házi feladat, csak
plusz feladat )

•

4.3.

Személyi erőforrások

Nagy Beatrix elvégezte az angol tanító szakot 2008 júniusában.
Jakus Kata 30 órás Kooperatív-módszertan tanfolyamon vett részt a HEFOP program
keretében.
Továbbtanulóink:
Gazdag Enikő

- angol posztgraduális képzés (NYME Győr) - végzős

Célunk, hogy a tanév során minden pedagógus legalább egy szakmai programon (
továbbképzés, konferencia, bemutató óra) részt vegyen.

5. TANÓRÁN KÍVÜL BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK
5.1.






Szakkörök

Origami – Varga Mónika
Nemezelés – Jakus Kata
Sport – Nagy Beatrix
Keresztszemes hímzés – Gasznerné Klima Ildikó
Német – Takács Erzsébet

5.2.

Zeneoktatás

A helyi zeneiskola szervezésébe intézményünkben folyó foglalkozások:
o Zenebuló néven zeneiskolai előkészítő 1. osztályosoknak
o Zenei előképző 2. osztályosoknak
o Szolfézs 2-3-4. osztályosoknak

5.3.

Úszás oktatás

A győri iskola testnevelőinek közreműködésével a győri sátoros uszodában kéthetente.

6. PROGRAMJAINK
Időpont

Program

Felelős

Augusztus

Tanévnyitó

Nevelők

Október

Túranap

osztályfőnökök

Aradi vértanúk megemlékezés osztálykeretben
osztályfőnökök
November

Halloween
Mesemondó verseny
Tempus Szakmai Nap Csornán

csornai iskolában
magyart tanítok
Vecseyné Kocsis Edit
(Győr)
Molnárné Csontos
Adrien (Csorna)

December

Adventi vásár
Karácsony

Gasznerné Klima
Ildikó
Jakus Kata

Január

Korcsolyázás

Nagy Beatrix

Február

Farsang

Gazdag Enikő

Játszóház a leendő elsősöknek

Gasznerné Klima
Ildikó
Takács Erzsébet
Varga Mónika
Gasznerné Klima
Ildikó

Nyílt nap a leendő elsős szülőknek

Március

Nemzeti ünnep
Vocational hét

Takács Erzsébet
tanítók

Április

Húsvéti játszóház

Osztályfőnökök

Nyílt nap saját tanulói szüleinek

tanítók

Angol- német vers- és Énekverseny /Tempus / Gazdag Enikő
Takács Erzsébet
Vecseyné Kocsis Edit
(Győr)
Angol mesemondó verseny
Gasznerné Klima
Ildikó
Angol mondóka verseny
Gazdag Enikő
Május

Anyák napja

osztályfőnökök

Június

Osztálykirándulás
Tanévzáró

Osztályfőnökök
Gasznerné Klima
Ildikó

VI.

FEJEZET – A KUNSZIGETI
MUNKATERVE

KÉTT

TAGISKOLA

A VOCATIONAL ACADEMY
KUNSZIGETI TAGISKOLÁJÁNAK

MUNKATERVE

A 2008-2009. TANÉVRE

1. HELYZETELEMZÉS
1.1.

Tárgyi feltételek

A 2007. szeptemberében átvett iskola tárgyi feltételei biztosítják a tanítás alapfeltételeit,
ám több területen sajnos elmaradás tapasztalható az igényekhez képest. Ilyen a
számítástechnikai eszközpark, bizonyos bútorzat, és a szemléltetőeszközök terén
tapasztalható, ám ezek nem jelentenek olyan akadályokat, amelyek lehetetlenné tennék
az eredményes tanítást. Szerencsére pályázati pénzeket tudunk erre fordítani, illetve
hatékony segítséget kapunk a helyi önkormányzattól, vállalkozóktól. A számítógépes
rendszert is pályázatból szeretnénk fejleszteni. A hatékony oktatás tárgyi és személyi
feltételinek biztosítása mindenképpen több éves fejlesztő munkával valósítható csak
meg.
Törekszünk arra, hogy tanulóink megóvják az intézmény vagyonát, ne okozzanak kárt a
meglévő eszközökben, bútorokban.
1.2.

Megoldásra váró feladatok:

-

A meglévő számítástechnikai eszközök folyamatos korszerűsítése, fejlesztése, új
eszközök beszerzése pályázat útján

-

Szemléltetőeszközök beszerezése

1.3.

Személyi feltételek

A kunszigeti tagiskola nevelőtestületét 11 fő pedagógus alkotja:
Név
1. Takács Anikó
2. Páli Hajnalka
3. Gyurkovics Péterné
4. Hima Andrea
5. Lajta Éva
6. Bognár Henrietta

13. Nagyné Farkas Beáta
14. Csizmadia István

Szak
tanító- angol
Tanító
Tanító
Tanító
Tanító
Tanító
Háztartás-ökonómiaéletvitel; matematika
Történelem,
kommunikáció
Magyar, történelem
Angol nyelv- irodalom
Testnevelés, német
Történelem- népművelés
Technika
Kémia-biológia
Rajz

15. Horváth Krisztina

Ének-zene

16. Varga Gáborné Szabó Erika

Fizika

7.

Stolcz Attila

8.

Samodai Imre

9. Sulyok Edina
10. Szalai-Danka Ildikó
11. Szármes Eszter
12. Endrődy József

Bejár
Győrladamér
Kunsziget
Győr
Abda
Öttevény
Győr
Mosonszentmiklós
Győr
Kunsziget
Győr
Rábapordány
Székhelyről
Székhelyről
Mosonszent
miklós
Kunsziget

1 fő iskolatitkár és 2,5 technikai alkalmazott tartozik az iskola személyi állományába.
Az iskola tanulóinak száma: 93 fő (2008. szeptember 1.)
A

tanulók

lakhely

megoszlása :

szerinti Öttevényből

14

Mosonszentmiklósról

8

Abdáról

1

Dunaszentpálról

1

Kunszigeti

69

Az iskolában 8 osztály működik, iskolaotthonos rendszerben. A tanítás 8 órától 15.50
óráig tart, amely szakköröket, tanulószobát, felzárkóztatást és tehetséggondozást is
magában foglalja. A Harmónia művészeti iskola néptánc oktatást is biztosít heti két
alkalommal. Tervezzük a zenei képzés beindítását is.

1.4.

Minőségfejlesztési tevékenység

A minőségfejlesztési munka a Vocational Academy Alapítvány által elfogadott
minőségirányítási program alapján folyik iskolánkban.
Legfontosabb feladatok a következők:
-

a partnerek elégedettségének mérése

-

a tanulók tanulmányi eredményének nyomon követése

-

versenyeredmények figyelemmel kísérése

-

továbbtanulás segítése

-

esztétikus – az aktualitásoknak megfelelő belső dekoráció

2. A TANÉV MUNKÁJÁNAK TERVEZÉSEKOR FIGYELEMBE
VETT
LEGFONTOSABB
CÉLKITŰZÉSEK,
KIEMELT
NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK
A nevelés és az oktatás egymástól elválaszthatatlan, egységes folyamat. Azonban
szükségesnek érezzük kiemelni azokat a területeket, amelyeket különösen fontosnak
ítélünk meg.

2.1.

Kiemelt nevelési feladatok

A nevelés eredménye, eredményessége ritkán mérhető azonnal. A nevelés hosszú távú
befektetés. Meghatározó szerepe van a nevelési folyamatban a tanár-diák kapcsolatnak.
A jó kapcsolat megléte a feltétele az eredményes nevelő-oktató munkának. A
pedagógus viselkedése, szavai, tettei, nonverbális kommunikációja az egyik legfőbb
nevelési eszköz
A nevelés területén kulcsszerepe van az osztályfőnököknek: ezért fontos a tanórán
kívüli sok közös program, így erősítve a tanulók összetartozását. A közösség erősítése
mellett azonban fontos, hogy minden egyes tanuló érezze, hogy egyénként is figyelnek
rá.
Az iskolánk nevelési céljai ebben a tanévben:
-

A tanév fő feladata új tanítási – tanulási eljárásokkal való ismerkedés. Az őszi
szakmai nap témája: kooperatív technikák; hatékony munkaformák a tanulás
tanításának szolgálatában; tanulási stratégiák a gondolkodás erősítésére

-

A témához tartozó szakirodalom megismerése

-

Bemutató órák szervezése

-

Az elégedettségi mérés értékelése – az adatok elemzése

2.2.

Esztétikai nevelés

A tanulók szeretik a „szépet”. A közoktatási törvényben szerepel, hogy a tanulókat be
lehet vonni környezetünk szépítésébe! Tegyük mi is! Díszítsük az osztályokat,
folyosókat a tanulók munkáival! Törekedjünk az áttekinthető, esztétikus
füzetvezetésre!

2.3.

Egészséges életmódra nevelés

Pedagógiai program része az iskola egészségnevelési programja. Ennek megfelelően
ismertessük meg tanulóinkkal a helyes életvezetési szokásokat. Beszélgessünk a káros
szenvedélyekről, ezek hatásáról az emberi szervezetre. A védőnő által tartott
előadások sok segítséget adnak ezen a területen.
Az élet minőségét alapvetően meghatározza az ember mentálhigiénés állapota.
Fontos, hogy megtanítsuk tanítványainkat arra, hogyan tudják karbantartani
önmagukat. Tanítsuk meg őket pihenni, feltöltődni!
Szerettessük meg diákjainkkal a mozgást, a sportolást. Szervezzünk túrákat,
kirándulásokat!

A tanulók fizikai állapotának mérése a testnevelés tantárgyat tanítók feladata.
Fontos, hogy megismerkedjenek a tanulók a korszerű táplálkozási szokásokkal, helyes
napirendet alakítsanak ki!

2.4.

Környezetvédelem, környezetkímélő magatartás

Pedagógiai programunk része a környezeti nevelési program. Az előző iskolavezetés
megpályázta s elnyerte az Ökoiskola címet, amely nagy munkát, de hatékony
segítséget is jelent az iskolai nevelésben. A szemétgyűjtési akciókkal, a
papírgyűjtéssel tevékenyen is részt vesznek a gyerekek környezetünk megóvásában!
Szerezzenek tudomást a tanulók az országos környezetvédelmi eseményekről, a
természetet károsan befolyásoló tényezőkről. Szeretnénk elvinni tanítványaink egy
részét erdei iskolába.

2.5.
•

Oktatási feladatok

Az általános iskolában alapképzés folyik. Ennek megfelelően legfontosabb célunk a
tanulók készségének, képességének fejlesztése: a hét alapképesség fejlesztése, a
tanulás módszertanának elsajátítása, a tanulási kedv megőrzése, felkészítés az életen
át tartó tanulásra.

•

A tananyagot igazítsuk a tanulók képességéhez.

•

A frontális osztálymunka helyett alkalmazzuk a differenciálást, a kooperatív
technikákat, tanítsuk meg a gyerekeket tanulni.

•

Színesítsük az órákat játékos feladatokkal.

•

A gyakorlati életben hasznosítható tudás közvetítése a cél! Tudjanak a tanulók
eligazodni a mindennapokban.

•

Gondolkodásra késztessük a tanulókat! Használjuk ki a tanulók kreativitását!

•

Fontos a motiválás a felsőben is!

•

Késztessük őket önálló ismeretszerzésre! Ösztönözzük őket a könyvtár használatára.

•

Közel egységes követelményeket támasszunk!

•

Sokoldalúan értékeljünk. (Az értékelésre vonatkozó elképzelések kerüljenek be a
füzetbe a felső tagozaton is.)

•

Törekedjünk a szóbeli feleletekre!

•

A tanulók tudásának ellenőrzése legyen következetes, előre megtervezett és
rendszeres.

•

Figyeljünk a gyerekek terhelésére!

•

A lemaradók, a problémával küzdők egyéni felzárkóztatása, a tehetségesek
fejlesztése

•

Tegyük a tanulók számára könnyebbé a tanulás útját:
-

vegyük figyelembe a gondolkodási sajátosságokat

-

sokféleképpen gyakoroltassunk

•

Figyeljünk a foglalkozások atmoszférájára!

•

A készségtárgyak jelentsenek igazi feltöltődést, felüdülést.

•

Emlékeztessük a tanulókat az otthoni tanulás fontosságára, és adjunk segítséget az
otthoni tanuláshoz.

Vegyük figyelembe, hogy a tanulók nem egyformák. Képességeiknek, lehetőségeiknek
megfelelően jutassuk őket sikerélményhez. „Mindenkitől azt kell követelni, amit az
illető megtehet.”
El kell fogadnunk, hogy mindig lesz olyan tanuló, akivel csak nagyon kevés ismeretet
tudunk megtanítani. Sőt olyan is lesz, akinél a legfontosabb cél, hogy a nehezen
megtanult ismereteket ne feledje el, jó esetben csak szinten tartásra vállalkozhatunk.
Ne feledkezzünk el arról sem, hogy nem tankönyvet, még csak nem is tantervet
tanítunk, hanem GYEREKEKET! Mindenkit önmagában értékeljünk
A cél érdekében a tanulókat kicsit el kell varázsolni. Egész személyiségünkkel
közvetítsük, hogy számunkra fontos az, amit csinálunk. A mi lelkesedésünk átragad a
gyerekre is! „Csak az tud lelkesíteni, aki maga is lelkes.”
Az anyanyelvi nevelés
Az olvasás (értő-hangos), az írás, a szóbeli és írásbeli kommunikáció - azok a
készségek, amelyekre minden embernek szüksége van. Ez az alap a „tudományok”
elsajátításához. Az anyanyelvi nevelésnek elsődleges szerepe van! Kiemelten fontos
feladat a szövegértés fejlesztése.
Matematika tantárgy oktatásának színvonalát meg kell őrizni.
A tehetséges tanulókat versenyeztessük, a gyengékkel próbáljuk meg a minimumot
elsajátíttatni. Fontos, hogy a matematika órán megtanult elméleti ismereteket gyakorlati
példák megoldásával alkalmazni is tudják a tanulók.
Német nyelv és angol nyelv:
Iskolánk kéttannyelvű általános iskola, így fő nyelvként az angol nyelv tanulása már
első évfolyamon beindul. Mindegyik évfolyam tanul angolt, s ötödik évfolyamtól a
német nyelv tanulása is kötelező, mint második idegen nyelv. Ez azonban az első
évfolyamtól kezdődően, felmenő rendszerben épül ki, addig azoknál az évfolyamoknál,
akik eddig német nyelvet tanultak fő nyelvként az angol második nyelvként tanulandó.
Testnevelés:

A tanulók fizikai állóképességének fejlesztése fontos feladat, de legyen a mozgás a
testnevelés örömforrás, ne teljesítmény centrikus. A testnevelési órákon, a sportköri
foglalkozásokon kívül, az órák közötti szünetekben is biztosítsunk lehetőséget a tanulók
mozgásigényének kielégítésére.
Informatika
Illetve, annak felhasználó szintű alkalmazása a mai kor emberének alapvető szükséglete.
A tantárgyat 5 – 8. évfolyamon tanulják a tanulók, s lehetőségük van szakköri kertben is
tanulni.

2.6.

Kompetenciamérés tanulságai – konkrét feladatok

Minden pedagógus feladata a kompetenciamérésre való felkészülés, hiszen a mérés
nem tantervi anyagon alapul, hanem az alapkészségeket és képességeket méri.
Szelektáljunk a tananyagból, építsük be a tananyagba a következő feladattípusokat:
A matematikai mérés eredményességét segíthetjük:
-

grafikonok olvasása

-

mértékegység átváltása – kevésbé használt mértékegységek váltása a
váltószám megadásával

-

összetett szöveges feladatok értelmezése

-

térlátást igénylő feladatok megoldása

-

százalékszámítás

-

törtszám kiszámítása

-

térképolvasás: távolságmérés, időzónák

Fizikában:
-

út – idő – sebesség grafikon készítése, olvasása

-

gravitáció fogalmának pontosítása

-

mértékegységek átváltása

-

átlagszámítás

-

sűrűség számítása

Földrajz:
-

méretaránnyal történő távolságolvasás

-

időzónák pontosítása

-

hosszúsági, szélességi körök használata

-

térképen a színek, számok jelentése, ezek leolvasása

-

oszlopos és kördiagramok olvasása

Technika:
-

elöl – felül – oldalnézeti rajz készítése

-

testek építése építőkockákból

-

testek hálójának elkészítése

-

alaprajzok értelmezése

-

műszaki rajzon alkalmazott jelek jelentése

-

térbeli viszonyok megfigyeltetése

-

síkidomok, sokszögek átdarabolása

-

díszítősorok készítése

-

ábrasor valamilyen logika szerinti folytatása

Rajz:

A magyarból folytatott
tevékenységek:

mérés

eredményességét

szolgálják

a

következő

-

dolgozni a szöveggel: egyénileg, csoportban, párban

-

szervezzünk több olyan órát, ahol a gyerekek önállóan szereznek
ismereteket a szövegből

-

összefüggések magyarázatát is keressük, ne csak a tényanyagra kérdezzünk
rá

-

utaljunk vissza a korábban megtanult ismeretekre, hozzuk kapcsolatba az
éppen aktuális ismerettel

-

készítsék el a tanulók szavak, kifejezések, fogalmak magyarázatát

-

tegyenek fel kérdéseket a szöveghez

-

mondják el véleményüket a feldolgozott szövegről, majd indokolják azt

-

Hajtsák végre az utasításokat:
•

Húzd át!

•

Húzd alá!

•

A jót húzd át!

•

A rosszat húzd át!

2.7.

Tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök korrepetálások,
egyéni foglalkozások feladata

•

Tehetséggondozás, felkészítés a középiskolára

•

Felzárkóztatás

•

Fejlesztő foglalkozások

•

Pályázatokon, vetélkedőkön való részvétel

•

Sportolás, kirándulás, túra, nyári tábor

•

Kulturális rendezvények

3. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE
3.1.

Kapcsolattartás a szülőkkel

-

szülői értekezlet szeptemberben.

-

szeptemberben és február közepén osztály szülői értekezletek – illetve ha az
osztályfőnök és a szülők úgy ítélik meg, többször is tartható.

-

Nyílt tanítási nap novemberben.

-

Fogadóóra minden pedagógus részvételével

-

Állandó fogadóórák az ellenőrzőbe beírtak szerint.

-

SZM megbeszélés novemberben,

-

Ha a tanuló bukásra áll valamely tantárgyból, december elején, illetve május elején
a szülőket írásban értesítjük.

-

Az osztályfőnökök havonta egyeztetik az ellenőrzőben lévő jegyeket a naplóban
lévőkkel.

-

A gyermeknapi rendezvény programját úgy állítjuk össze, hogy a szülők számára is
vonzó legyen, ők is bekapcsolódhassanak.

-

Közös kirándulás tanév végén: szülők, pedagógusok részvételével.

-

A szülők klubjának megszervezése.

-

Közös iskolai túra tavasszal és ősszel.

-

Sportolási lehetőség közösen a gyerekekkel.

3.2.

A megelőző oktatási szint

A kialakított jó kapcsolat ápolása a Kunszigeti Napsugár Óvodával.
Közös igény a szorosabb kapcsolat, ezért,
•

Meghívjuk az óvó nénit az első munkaközösségi foglalkozásra, hogy bemutassa az
1. osztályosokat.

•

Meghívjuk az óvónőket a nyílt napunkra.

•

Meghívjuk az óvoda dolgozóit az iskolai rendezvényeinkre.

•

A leendő 1. osztályos tanítónő januárban és május elején ellátogat a leendő
elsősökhöz.

•

Tavasszal játszódélutánon látjuk vendégül a leendő 1. osztályosokat.

3.3.

A következő oktatási szint

A kapcsolat gyakorlatilag arra korlátozódik, hogy megkapjuk a beiskolázáshoz
szükséges tájékoztatókat, a nyílt napok időpontját, illetve néhány középiskola
visszajelzi tanulóink félévi eredményeit. Ennél többre nem számíthatunk.

4. A 2008/2009. TANÉV FELADATAI
4.1.

Feladatok a tanév egész időtartamára

Pedagógusok
Páli Hajnalka
Gyurkovics Péterné
Hima Andrea
Lajtai Éva
Bognár Henrietta
Stolcz Attila
Samodai Imre
Sulyok Edina

Gyurkovics Péterné

4.2.

Beosztás
•
1. osztály osztályfőnöke
•
2. osztály osztályfőnöke
•
3. osztály osztályfőnöke
•
4. osztály osztályfőnöke
•
5. osztály osztályfőnöke
•
6. osztály osztályfőnöke
•
7. osztály osztályfőnöke
•
8. osztály osztályfőnöke
•
pályaválasztási felelős
•
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
•
szülői munkaközösség kapcsolattartója
•
diákönkormányzat vezetője
•
tankönyvfelelős

További feladatok az I. félévre

Pedagógusok

Megbízatás
•
idősek napi ünnepély
•

Adventi vásár

•

karácsonyi ünnepély

Sulyok Edina

•

ünnepély október 6-án

Osztályfőnökök

•

iskola dekorációja

Samodai Imre, Szármes Eszter;
Hima Andrea

•

sportrendezvények

Gyurkovics Péterné

Pedagógusok

Megbízatás

Samodai Imre; Sulyok Edina

•
•

ünnepély október 23-án
papírgyűjtés

•

Mikulás disco

•

Halloween party

•

továbbképzések

Stolcz Attila
Endrődy József
4.3.

További feladatok az II. félévre
kirándulás szervezése szülőknek

Osztályfőnökök

játékdélután
ovisoknak

szervezése

az

farsang, gyereknap; ballagás

Dök Vezető

ballagás
Bognár
Attila

Henrietta;

Stolcz

március 15-i ünnepély

Minden osztályfőnök

anyák napi ünnepély

Stolcz Attila

Kompetenciamérés
lebonyolítása

5. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI
A diákönkormányzat a tanulók érdekeit képviselő, a jogokat érvényesítő, a
kötelességeket tudatosító közösség. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 3.
évfolyamtól megválasztott küldöttekből álló diáktanács irányítja, az igazgató által
megbízott felnőtt nevelő segítségével. A diáktanács munkáját az elfogadott munkaterv
alapján végzi!
Fontos feladata:
- a hagyományok ápolása
- javaslat a tanulók jutalmazására
- a gyermeknap programjának megszervezése
- hulladékgyűjtés szervezése
- javaslat szabadidős rendezvényekre
- kulturált, udvarias viselkedési formák terjesztése

6. AZ ISKOLA EGYÉB FELADATAI
6.1.

Pályaválasztás

5. osztálytól tudatosan kell készülni az iskolaválasztásra. Célszerű a felső tagozatos
osztályokban tájékoztatást adni a környező középiskolákról. Fontos, hogy tudják a
tanulók mi a kínálat. Beszélni kell a tanulók által óhajtott pályákról. A 8. osztály
osztályfőnöke a pályaválasztási felelős, akinek feladata a szülőknek és a tanulóknak, a
realitásoknak megfelelő iskola kiválasztásában segítséget nyújtani.
A pályaválasztási felelős feladata:
•

a rendszeres tájékoztatás

•

a nyílt napokról való tájékoztatás

•

a továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése
6.2.

Gyermek- és ifjúságvédelem

Az iskolavezető által megbízott pedagógus feladata, ám az ő munkájának segítése a
tantestület minden tagjának feladata. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos
feladatokat az iskola pedagógiai programja szabályozza.
6.3.

Baleset megelőzés, balesetvédelem

Azon tantárgyak esetében, ahol a tanuló testi épségét veszély fenyegetheti
balesetvédelmi oktatást kell tartani, melyet a naplóba és az ellenőrzőbe be kell jegyezni.
A községen áthaladó út forgalma miatt különösen fontos a közlekedési ismeretek
tanítása. (Különösen technikaórákon és osztályfőnöki órákon.) A gyermekbalesetet
jelenteni kell az iskola igazgatójának, arról jegyzőkönyvet kell készíteni és a balesetet
az OKM-nek is jelenteni kell.
6.4.

Pedagógus – továbbképzés

Belső továbbképzések a munkaközösségi munkatervekben meghatározottak szerint
folynak a tanév során.
A tanév egyéb feladatai:
- Az iskola életét szabályozó dokumentumok megismerése.
- A közoktatási törvény módosítása
- Pedagógiai program
- Minőségirányítási program
- A partnerek körében végzett elégedettségi mérés eredményeinek elemzése

6.5.

Belső ellenőrzés

Külön dokumentumban rögzítjük az ellenőrzések megvalósítását. Óralátogatást az
igazgató végez. Cél: a napi munka ellenőrzése, beszélgetés az adott tanulócsoportról,
sikerekről, problémákról! Minden kollégát kérek, hogy a tanév során hívjon meg egy
tanítási órára.

7. A 2008/2009. TANÉV HELYI RENDJE
Tanítás nélküli napok száma: 5
1. Őszi pedagógiai nap
Téma: Kooperatív tanulási technikák
2. Tavaszi pedagógiai nap
Téma: módszertani továbbképzés
3. Gyermeknap - DÖK napja
4. Egy nap programját nem határoztuk meg előre, szükség szerint használjuk fel./
5. Ökoiskola programról szakmai nap

8. NAGYOBB RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK A TANÉV
SORÁN
Időpont

Rendezvény

Szeptember közepe
Szeptember 26
Október 3
Október 6
Október 23
November 7
November eleje
November eleje
November 29
December 5
December 20
Február közepe
Március vége
Március 15
Március közepe
Április 8
Május 3
Május 27
Május 28-29

szülői értekezlet
Családi nap
Polgárőr nap
megemlékezés
megemlékezés
Halloween party
Idősek napja
Hősök napja
Adventi vásár
Mikulás buli
Karácsonyi műsor
körzeti matematika verseny
farsang
Megemlékezés
VA ünnepi hét
Tilai kupa
Anyák napja
Kompetenciamérés
Tanulmányi kirándulás

VII. FEJEZET – A KÉTTANNYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA
MUNKATERVE

A VOCATIONAL ACADEMY
KÉTTANNYELVŰ
SZAKKÖZÉPISKOLA

MUNKATERVE
A 2008-2009. TANÉVRE

1. BEVEZETŐ
A Vocational Academy Kéttannyelvű Szakközépiskola (továbbiakban:
Szakközépiskola) intézményegysége a Vocational Academy Alapítvány által létrehozott
és fenntartott Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola,
Szakiskola, Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény elnevezésű közös
igazgatású többcélú közoktatási intézménynek. A szakközépiskola együttműködik a
többi intézményegységgel, folytatást biztosít az általános iskola számára és felkészít a
szakközépiskolát követő felsőfokú tanulmányokra vagy a szakképzésre.
Munkaterve összhangban van a Vocational Academy teljes intézményi munkatervével,
illetve része annak.

2. RÖVID HELYZETELEMZÉS A VOCATIONAL ACADEMY
KÉTTANNYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 2007-2008. TANÉVI
BESZÁMOLÓI ALAPJÁN
A 2007-2008. tanév munkatervét a szakközépiskola részben teljesítette. Eleget tettünk
legfontosabb feladatainknak, elértük a tanévre kitűzött nevelési és oktatási céljainkat,
végrehajtottuk a törvényi változásokból eredő legfontosabb feladatainkat. A
körülményekhez képest ellenőriztük, vizsgáltuk, fejlesztettük módszereinket,
tananyagunkat, és további módosításokat végeztünk pedagógiai programunkban.
Erősítettük kapcsolatunkat az általános iskolával, és a többi tagintézménnyel.
Létrehoztuk a tanulói együttműködés értékelését, tanulói elégedettséget mértünk
magyar nyelv és irodalom tantárgy esetében.
Erősítettük kapcsolatunkat partnereinkkel, tanulóinkat és szüleiket rendszeresen
bevontuk a döntési folyamatokba, elősegítettük a tanulói önrendelkezés lehetőségét.
Jelentős energiát vont el tőlünk és rengeteg feladatot rótt ránk a finanszírozási
problémák következményeivel való küzdelem.
Munkatervi elmaradásainkat a 2008-2009. tanévben pótoljuk, melyekre a továbbiakban
a munkaterv részletesen kitér.

3. AZ
INTÉZMÉNYEGYSÉG
FELTÉTELEI, VÁLTOZÁSAI

SZERVEZETI,

MŰKÖDÉSI

A Vocational Academy Kéttannyelvű Szakközépiskola szervezetére és működésére
vonatkozó általános szabályokat az intézmény Szervezeti és működési szabályzata
tartalmazza.
3.1.

A szakközépiskola az intézmény szervezeti felépítésében

Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola, Gimnázium,
Diákotthon és Felnőttképző Intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény,
melynek, fenntartója a Vocational Academy Alapítvány. Az intézmény vezetője az
igazgató, aki a legfontosabb stratégiai döntéshozó, az intézményegységek és
tagintézmények vezetőinek a munkáját irányítja és koordinálja. Az igazgató és az
intézményegység-vezetők alkotják az intézményvezetést.
Vocational Academy Kéttannyelvű Szakközépiskola vezetője a szakközépiskolai
intézményegység-vezető, aki az általános iskolai intézményegység-vezetővel
egyetemben az igazgató helyettese is. Az intézményegység-vezető irányítja a
szakközépiskola mindennapi belső tevékenységét.
A szakmai közösségek vezetői a munkaközösség-vezetők, akik az igazgatóval
együttműködve koordinálják a szakközépiskolában folyó nevelői és oktatói munkát,
illetve végzik a szabályzatokban meghatározott feladataikat.
A munkaközösség-vezetők a mindennapi irányítási tevékenységben a szakközépiskola
vezetőjének a helyettesei is.
A pedagógiai, vagy szervezeti kérdésekben születő döntésekben jogszabályban
meghatározott módon vesz részt a nevelőtestület egésze, továbbá a szülői szervezet és a
diákönkormányzat is.
3.2.

Személyi feltételeink

Pedagóguslétszám a szakközépiskolában a 2008-2009. tanévben:
•

A szakközépiskolában foglalkoztatott pedagógus:
Berczelly Attila
Dr. Trugly Katalin
Horváth Zsolt Tibor
Kucska Péter
Márton Imre
Molnár Melinda
Pausits István
Dennis Kuhn

•

Bodnár Vera
Horváth Linda
Kiss Gábor
Kulcsár Gábor
Meixner Mihály
Nagyné Farkas Beáta
Tugya Csaba

Az általános iskolában foglalkoztatott pedagógus:
Bódai Krisztina
Rebákné Németh Erzsébet

15 fő

Juanjo Lujan Egea

3 fő

•

Más intézményben alkalmazott pedagógus:

1 fő

Kassai Zoltán
•

Óraadó pedagógus:
3.3.

0 fő

A 2008-2009. tanévben érvényes megbízatások

•

Intézményegység-vezető,:

Berczelly Attila

•

Osztályfőnöki munkaközösség-vezető:

Márton Imre

•

Szakmai munkaközösség-vezető:

Horváth Linda

•

Idegen nyelvi munkaközösség vezető:

Meixner Mihály megb.

•

Reáltárgyak munkaközösségének vezetője:

Horváth Zsolt Tibor megb.

•

Humántárgyak munkaközösségének vezetője:
közös)

Burján Imre (ált.iskolával

•

Testnevelési munkacsoport vezetője:

Kiss Gábor

•

Diákönkormányzatot segítő pedagógus:

Nagyné Farkas Beáta

•

Pályaválasztási tanácsadó

Márton Imre

•

Osztályfőnök:
Nagyné Farkas Beáta

9.A

Kucska Péter

10.A

Pausits István

11.A

Márton Imre

12.A

Horváth Zsolt Tibor

13.B

3.4.

Tanulói létszámok, osztályba, csoportba sorolások a 20082009. tanévben

2008. szeptember 15.

9.A

25 tanuló

10.A

27 tanuló

11.A

21 tanuló

12.A

24 tanuló

13.A

26 tanuló

A 10. , 11., 12. évfolyam tanulólétszáma csökkenése miatt az évfolyamonkénti két
osztályt összevontuk. A csoportbontások módját a munkaközösségek javaslata alapján
végezzük.

4. INGATLAN ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINK
Az közoktatási intézmények alapvető tárgyi és a nevelést, oktatást segítő minimális
felszerelés és eszközszükségleteit a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről határozza meg.
Ez a jogszabály bizonyos esetekben lehetőséget ad azonban, hogy a közoktatási
intézmény a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat 2003.
augusztus 31. után, legkésőbb 2008. augusztus 31-éig teljesítse.
Rövid és hosszú távú terveink egyik legfontosabb eleme a naprakész, modern
eszközökkel felszerelt iskola, a nem csak megfelelő, hanem otthonos, kényelmes és
esztétikus környezet. Természetesen a 2008-2009. tanévben is jelentős beruházások
gazdagítják intézményünket, azonban kétségtelen, hogy egyes területeken továbbra is
szükség lesz a hiánypótló pedagógiai találékonyságra és türelemre.
4.1.

Helyiségeink

A középiskola a Vocational Academy Ipar úti épületének B szárnyán az 1. és 2.
emeleten teljes számban veheti igénybe a tantermeket. A kihasználatlan
teremkapacitással rendelkezhet a felnőttképző intézmény és az IHH nyelviskola is a
szakközépiskolával folytatott egyeztetés alapján.
A teremfelhasználás a 2008-2009. tanévben:
Az 1. emeleten
• B106.
• B107.
• B108.
• B109.
• B110.
• B111.
• B112.

multimédia-oktatóterem
tanterem
osztálytanterem
osztálytanterem
osztálytanterem
osztálytanterem
osztálytanterem

A 2. emeleten
• B202.
• B203
• B204.
• B205.
• B206.
• B207.
• B208.
• B209.
• B210-211.

számítástechnika tanterem
tanterem
tanterem
tanterem
tanterem
tanterem
tanterem
tanterem
előadóterem

13.A
11.A
12.A
9.A
10.A

•
•

B212.
B213.

tanterem
tanterem

A további, a többi intézményegységgel közösen használatos helyiségek:
•
•
•
•
•
•
•

Tornaterem és konditerem
MultiCenter oktatóterem
E-learning terem
EU számítástechnika terem
Taniroda
A103. számítástechnika terem
Könyvtár és olvasószoba

A közös használatú termek órarendi beosztását és alkalomszerű használatát a
tagintézmény-vezetők koordinálják.
Helyiségeink dekorálása
Az osztálytantermek díszítése az osztályfőnök felelőssége. A díszítés jellege tükrözze az
oktató és nevelőmunka szándékát, támaszkodjon a célnyelvi, a nemzeti és az iskola
kultúrájára. A díszítés módja nem tehet kárt a tantermek falában ill. a berendezési
tárgyakban.
Helyiségeinkkel kapcsolatos céljaink a 2008-2009. tanévben.
•
•
•
•
•
•

Az általános iskolával közösen használt, interaktív táblával felszerelt
természettudományi-szaktanterem anyagainak bővítése
Minden osztálytanteremben zárható szekrény
Minden tanteremben egyszerű szellőztetési (ablak) lehetőség
A régi bútorok folyamatos cseréje
A tantermek és berendezésük, a mellékhelyiségek épségének, tisztaságának
megóvása
Biztonságos, egészséges és tiszta udvarrész kialakítása az épület mellett.
4.2.

Számítógépek

Számítógépeink fejlesztéséért, szoftverbeszerzéseinkért az informatikai munkacsoport
felelős, együttműködve az informatika szaktanárral.
Jelenleg használatban levő számítógépek:
•

Tagintézmény-vezetés

•

Tanári szoba:

3 db asztali gép

•

B106.

1db laptop

•

B202.

29 tanulói + 2 tanári

•

MultiCenter

15 felügyelt + 6 egyéni + 1 tanári

•

EU terem

16 tanulói + 1 tanári

•

Taniroda

6 +8 tanulói

•

A103.

13 tanulói

Számítógép- és szoftverfejlesztési céljaink a 2008-2009. tanévben
•

Az Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver bevezetésa a VA-ban

•

tanulói és tanári gépállományuk folyamatos növelése

•

meglévő gépeink korszerűsítése, a nem működők javítása

•

szoftverállományunk frissítése és további szoftverbeszerzések

•

A számítógépek és tartozékaik épségének megóvása
4.3.

Sport és testnevelés

Testnevelés óra megtartására jelenleg a következő helyiségek és helyek szolgálnak:
•
•
•

Tornaterem
Fitneszterem
Egyéb

Sport és testnevelés felszereltségünkkel kapcsolatos célok a 2008-2009. tanévben:
•

•

sportszereink számának folyamatos növelése
felszerelés az alapvető labdajátékokhoz
floorball-szett
fitnessterem-bővítés
páros korlát
sportszőnyegek
Sporteszközeink épségének megóvása

Hosszú távon célunk a testnevelés órák tartására alkalmas helyiségek számának
növelése.
4.4.

Oktatást segítő eszközeink

Oktatást segítő eszközeink száma és minősége rendkívüli mértékben növekedett,
gyakran gyorsabban, mint ahogy azt oktatásunk, módszereink követni tudták volna.
Ezen a területen elmaradnak eredményeink a tervezettől, ezért a 2008/2009. tanévben
ismét teret kell szentelni a taneszközök hatékony felhasználásának.
Oktatást segítő eszközeinkkel kapcsolatos célok a 2008-2009. tanévben:
•
•
•
•

földrajz, biológia, kémia tantárgy tanításához szükséges további taneszközök
beszerzése (térképek, szemléltető eszközök)
további interaktív táblák felszerelése
az interaktív táblák használatának szakszerű beépítése a tananyagba
interaktív oktatóanyagok és szemléltető eszközök alkalmazása (pl. SDT)

•
•

a MultiCenter moduljainak pedagógiai feltérképezése
az informatika hatékonyabb kihasználása az oktatás területén
4.5.

Könyvtár

A szakközépiskola könyvtárral kapcsolatos céljai a 2008-2009. tanévben:
•
•
•

az érettségin használatos, az iskola által biztosított szöveggyűjtemények és
egyéb tankönyvek beszerzése
szótárak beszerzése
kötelező olvasmányok folyamatos beszerzése

5. TANÜGYIGAZGATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAINK A
2008-2009. TANÉVBEN
5.1.

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendjét a hatályos jogszabályok, különösen az oktatási miniszter 17/2008.
(IIl. 23.) OKM rendelete a 2008-2009. tanév rendjéről, és pedagógiai programunk
alapján tervezzük. Az intézmény egészére a tanév helyi rendjét a munkaterv 1. fejezete
tartalmazza.
5.2.

A tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében hat pedagógiai
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni.
•

2008. október 16. (1 nap)
túranap

•

2009. március 11?. (1 nap)
diáknap, a DÖK számára biztosított tanítás nélküli munkanap

•

2009. május 4-6. (3 nap)
írásbeli érettségi szervezés, ügyelet, osztálykirándulás előzetes egyeztetés szerint

•

2009. június 13?. (1 nap)
sportnap

5.3.

A nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek
időpontjai

•

2008. szeptember 1. hétfő 0800
Tanévnyitó ünnepély

•

2008. október 6. hétfő 0800 (iskolarádión az 1. órában)
Aradi vértanúk napja

•

2008. október 22. szerda 0800
Megemlékezés az 1956-os októberi forradalomról

•

2008. december 19. péntek 1300
Karácsonyi ünnepség

•

2009. január 16. péntek 1800
Szalagavató

•

2009. február 22. péntek 0800 (iskolarádión az 1. órában)
Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

•

2009. március 10-14.
Vocational Academy hét rendezvénysorozat

•

2009. március 13. péntek 0800
Megemlékezés az 1948. március 15-i forradalomról és az azt követő
szabadságharcról

•

2009. április 14. hétfő 0800 (iskolarádión az 1. órában)
A holocaust áldozatainak napja

•

2009. április 30. csütörtök 1500
Ballagás

•

2009. június 19. péntek 1500
Tanévzáró ünnepély

5.4.

A szakközépiskolai nevelőtestületi értekezletek időpontja,
az értekezlet jellege

•

2009. január 15. csütörtök 1330 tanítási nap, 6. óra után
Félévi osztályozó értekezlet

•

2009. április 30. szerda 1330 tanítási nap, 6. óra után
A 13. évfolyam év végi osztályozó értekezlete

•

2009. június 12. péntek 1330 tanítási nap, 6. óra után
Év végi osztályozó értekezlet

5.5.

Belső vizsgák időpontjai

Kisérettségi vizsga 12. évfolyam
•

2009. január

•

2009. május

Prezentációs vizsga 11. évfolyam
•

2009. április
5.6.

Angliai nyelv- és szakmai gyakorlatok időpontjai

Angliai nyelvgyakorlat, 10. évfolyam
2009. május-június

3 hét

Angliai szakmai gyakorlat 11. évfolyam
2008 október 25. –november 25.
5.7.

3 hét

Szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai

Szülői értekezlet 2 alkalommal
Fogadóóra 2 alkalommal
5.8.

A diákközgyűlés időpontja

A DÖK igénye szerint
•

2009. március 13. (1 nap)
diáknap, a DÖK számára biztosított tanítás nélküli munkanap

5.9.

A felvételi eljárás és elbírálásuk helyi rendje

•

2008. október 12-ig.
Az OM által közzétett közleményben foglaltak szerint a tagozatkódok
meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak, továbbá a fenntartónak.

•

2008. október 31-ig
Nyilvánosságra hozzuk felvételi eljárási rendünket

•

2009. február 17-ig.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat, a tanulói adatlapok
első példányát pedig a Felvételi Központnak.

•

2009. február 21-22.
Helyi írásbeli és szóbeli felvételi a nyilvánosságra hozott felvételi eljárási rend
szerint

•

2009. március 12.
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

•

2009. március 26.
A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk jelentkezettek névsorát.

•

2009. április 6.
A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az
ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.

•

2009. április 10.
Végleges felvételi jegyzék megküldése.

•

2009. április 25.
Felvételi értesítők megküldése.

5.10. A beiratkozás ideje
•

2009. június 23-24. (kedd-szerda)
A 2008-2009. tanév 9. évfolyamos tanulóinak beiratkozása

6. NEVELÉSI, OKTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAINK A
2008-2009. TANÉVBEN
6.1.

Kiemelt céljaink

Az elmúlt tanév finanszírozási problémáiból eredő válsághelyzetet meg kell szüntetni,
stabilizálni a tantestületet.
A 2008-2009. tanévben is különös gondot kell fordítanunk arra, hogy intézményi
kultúránk fejlődjön, az oktatás és nevelés színvonala javuljon, és ez a javulás
pedagógusaink és munkatársaink által megfelelő nyilvánosságot kapjon. Ennek
érdekében legfontosabb iskolavezetési irányítási feladatainkat is ennek a célnak
rendeljük alá.
6.2.

Iskolavezetési irányítási feladatok

A nevelőtestület stabilitása
• Közösségépítés
• Egyéni felkészülési időbevezetése és hatékony működtetése
Új tevékenységi körök (források) létrehozása, működtetése
• Szakképzés

•

További lehetőségek (szellemi tőkénk, eszközeink)

Jogszabályok szerinti működés
• Jogszabályok változásainak nyomonkövetése, végrehajtása
• Ellenőrzésekre történő felkészülés
• Helyi dokumentumok aktualizálása, fejlesztése
Oktatás fejlesztése
• Konzultációs és tanulószobai rendszer bevezetése
• Kompetenciaalapú oktatás lehetőségeinek vizsgálata
• Egyéni módszertani fejlődés
Iskolakultúránk színesítése
• Jubileumi év rendezvényei
• Hagyományaink
• Diákélet
Partnerkapcsolat fejlesztése
• továbbra is fejlesztenünk kell együttműködésünket jelenlegi partnereinkkel, a
diákokkal, szüleikkel, tanárainkkal, támogatóinkkal

7. PEDAGÓGIAI FEJLESZTÉSI FELADATAINK
Elsődleges feladatunk a 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvénybe és pedagógiai
programunkba foglaltak maradéktalan végrehajtása.
Kiemelt szerepe van továbbá a nevelői, oktatói tevékenység folyamatos fejlesztésének,
hatékonysága növelésének, az új módszerek megismerésének és kipróbálásának.
Ennek a fejlesztési folyamatnak a szolgálatában pedagógusaink a munkaközösséggel és
a nevelőtestülettel együttműködve tervezzék, dokumentálják és számoljanak be a
meghatározott időpontokban minden nevelési és oktatási fejlesztési tevékenységükről,
elemezzék eredményeiket, határozzák meg a fejlesztési területeket saját, illetve az
oktatás, nevelés többi szereplője számára is! Tegyenek fejlesztési javaslatot szakmai
munkaközösségük és a tagintézmény, ill. intézmény-vezetés számára. Munkájuk során
élvezzenek elsőbbséget a következő területek:
•

hatékony, humánus, kölcsönös tiszteletre épülő nevelési eszközök alkalmazása

•

az intézményi kultúra fejlesztése

•

tanulói közösség építése

•

a tanórai hatékonyság növelése

•

a tanulók tanulási képességeinek, módszereinek támogatása és fejlesztése

•

a tananyag fejlesztése

•

szemléltetés és oktatástechnika tanórai alkalmazásának növelése

7.1.

A munkaközösségek általános működési és fejlesztési
feladatai

A munkaközösségek a munkaközösség vezetőinek felelősségével és irányításával és a
pedagógusok bevonásával végezzék feladataikat konzultálva és együttműködve a többi
munkaközösséggel:
•

legalább öt alkalommal tartsanak munkaközösségi értekezletet

•

az értekezletek tartalmáról vezessenek jegyzőkönyvet, azt számítógépes
formátumban (MS Word) tárolják és adják át (e-mail) a tagintézményvezetőnek.

•

Fejlesztési tevékenységüket, működésüket tervezzék, terveiket munkaközösségi
munkatervben fogalmazzák meg, azt számítógépes formátumban (MS Word)
tárolják és adják át (e-mail) a tagintézmény-vezetőnek, a tanévnyitó értekezleten
számoljanak be arról.

•

Fejlesztési tevékenységüket, működésüket dokumentálják, elemezzék,
eredményeik és tapasztalataik alapján határozzanak meg további fejlesztési
feladatokat és célokat önmaguk és az intézmény vagy tagintézmény vezetése
számára, készítsenek minderről a tanév végén munkaközösségi beszámolót, azt
számítógépes formátumban (MS Word) tárolják és adják át (e-mail) a
tagintézmény-vezetőnek, a tanévzáró és értékelő értekezleten számoljanak be
arról.

Fejlesztési és működési tevékenységük során térjenek ki a következő területekre:
A munkaközösség tanügyi tevékenysége
•

Értékeljék a személyi feltételek változásait, az ebből eredő előnyöket, nevezzék
meg a megoldásra váró problémákat!

•

Értékeljék a helyettesítések alakulását, nevezzék meg a megoldásra váró
problémákat!

•

Értékeljék órarendi, tantárgyfelosztási tapasztalataikat!

•

Értékeljék a munkaközösség hatáskörébe tartozó dokumentumok
megfelelőségét, az adminisztráció jellemzőit, nevezzék meg a problémákat!
(naplók, jegyzőkönyvek, dolgozatok, szabályzatok, stb.)

•

Tervezzék és tartsák nyilván önfejlesztésüket, a továbbképzéseken való
részvételüket, az ott szerzett ismereteket osszák meg egymással!

A munkaközösség szakmai, pedagógiai munkája
•

Kövesse nyomon a tanterv tanmenet szerinti végrehajtását, elemezze, értékelje
azt!
(oktatási célok végrehajtása, elmaradások, problémák)

•

Hozza létre saját adminisztrációs rendszerét, és fejlessze azt!
(tanmenetek, tantervek, koncepciók, szabályzatok)

•

Elemezze és értékelje a beiskolázás, osztály-, csoportszervezés jellemzőit!

•

Vizsgálja és értékelje az oktatási segédeszközök használatának,
hatékonyságuknak jellemzőit!
(tankönyvek, jegyzetek, szemléltető eszközök alkalmazása)

•

Elemezze és értékelje oktatási módszerének jellemzői!
(módszertani irányelvek hatékonysága, célszerűsége)

•

Ellenőrizze az oktatási, nevelési folyamatot!
(óralátogatások, felmérések)

•

Vizsgálja és értékelje a tanárok szakmai támogatásának és a munkaközösségen
belüli együttműködés jellemzőit!

•

Értékelje a tanár- diák-, szülői kapcsolatrendszer jellemzőit!

A munkaközösség eredményességi mutatói
•

Vizsgálja és értékelje a tanulók tanulmányi eredményeit, azok jellemzőit,
változóit!

•

Vizsgálja és értékelje a nevelési eredményeket, nevezze meg a megoldásra váró
problémákat!

•

Tartsa nyilván a tanterven kívüli eredményeket!
(versenyek, vizsgák, egyéni eredmények)

•

Értékelje a kiemelendő tanári, nevelői tevékenységet, jelezze a tagintézmény
vezetésének!

Egyéb munkaközösségi tevékenység
•

Tartsa nyilván a pályázatokban végzett munkát, a kiküldetéseket, programokat,
fordítás, oktatással nem összefüggő feladatok, stb.
7.2.

A munkaközösségek konkrét fejlesztési feladatai a 20082009. tanévben

Az osztályfőnöki munkaközösség
• Folyamatosan elemezze és értékelje a házirendet, szükség szerint készítsen
módosító javaslatot.
•

Egy alkalommal végezzen neveltségi szint-mérést a 9. és a 13. évfolyamon!

•

Készítsen részletes program- és témajavaslatot a nevelési értekezletekre!

•

Szervezzen egy alkalommal bemutató osztályfőnöki órát!

•

Vegyen részt iskolai ünnepélyek műsorainak összeállításában, lebonyolításában!

•

Készítsen tanév végi statisztikát a fegyelmi vétségek számából, jellegéből stb.

A szakmai munkaközösség

•

Tartson interaktív tábla használatára épülő bemutató órát!

•

Készítsen PP prezentációt ill. aktualizálja azt a szakközépiskolai szakirányok
bemutatására (nyitott kapuk napjára)

•

Az év végi értékelő értekezletre készítsen egy tanulói elégedettségmérést a
közgazdasági szakmai tárgyak oktatásáról!

Az idegennyelvi munkaközösség
• Vizsgálja felül és szükség szerint módosítsa helyi tanterveit!
•

Tartson interaktív tábla használatára épülő bemutató órát!

•

Folyamatosan elemezze és értékelje az angol nyelv tantárgy oktatásához
használt tankönyvcsaládot, indokolja használatát!

•

Dolgozza ki és egységesítse a tanulók szóbeli megnyilvánulásának értékelési
rendszerét!

•

Az év végi értékelő értekezletre készítsen egy tanulói elégedettségmérést a 2.
idegen nyelv oktatásáról.

•

Szervezze meg a szakközépiskolai karácsonyi műsort!

A reáltárgyak munkaközössége
• Vizsgálja felül, és szükség szerint módosítsa helyi tanterveit!
•

Vizsgálja meg és elemezze a Sulinet Digitális Tudástár oktatásunkban való
alkalmazhatóságát a közismereti reáltárgyak területén!

•

Vizsgálja meg és elemezze a MultiCenter moduljainak oktatásunkban való
alkalmazhatóságát a közismereti reáltárgyak területén!

A humán tárgyak munkaközössége
• Vizsgálja felül, és szükség szerint módosítsa helyi tanterveit!
•

Tartson interaktív tábla használatára épülő bemutató órát!

•

Készítsen a magyar irodalom tantárgy kötelező olvasmányaihoz az öt éves
képzéshez olvasási ütemtervet és értékelési útmutatót!

A testnevelés munkaközösség
• Szervezze meg a DÖK támogatásával a túranapot, sportnapot!
•

Szervezze meg a sítábort!

•

Szervezzen nyári táborokat!

8. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK
A minőségirányítási csoport feladata a Vocational Academy intézményeiben 2004-ben
elindult Comenius 2000 minőségirányítási program működtetése. Ebben a

feladatkörében a minőségirányítási csoport folyamatos, határozatlan időre szóló,
konkrét célt tűz maga elé.
A Kt. 40. § (11) bekezdésének módosításával változnak az intézményi
minőségirányítási programmal kapcsolatos előírások, ennek részeként előírásra került,
hogy annak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és
az értékelés rendjét.
Rögzíteni kell benne továbbá a teljes körű intézményi önértékelés periódusát,
módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A
minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés
és értékelés eredményeit.
A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente köteles
értékelni a program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit. Az
értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy
az intézmény szakmai célkitűzései és működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz.
A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket
meg kell küldeni a fenntartónak, hogy a közoktatási intézményekben a szülők
bevonásával végezzenek teljesítményértékelést.
A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, nyilvánosságra
kell hoznia.
Az átmeneti rendelkezések alapján első ízben a 2008/2009. évet kell értékelnie a
közoktatási intézményeknek, az iskolák
A minőségirányítási csoport tagjai:
•

Finta Violetta

•

Horváth Zsolt Tibor

•

Murányi Péter

•

Strasszer György

9. IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK
Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos intézményi feladatokat a 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről tartalmazza.
Az ifjúságvédelmi feladatokat a tagintézmény-vezetés és az osztályfőnöki
munkaközösség tervezi és koordinálja, és az együttműködés ezen a területen minden
pedagógus feladata. A 2008-2009. tanévben kiemelten fontos feladatok az
ifjúságvédelem területén:
•

Az osztályfőnökök fordítsanak figyelmet a szociális és mentális problémákkal
küzdő tanulók megismerésére, konzultáljanak a munkaközösség-vezetővel!
Hozzák a tanulók tudomására, hogy problémáikkal tetszés szerint bármikor
fordulhatnak az osztályfőnökhöz, illetve a az intézmény vagy tagintézményvezetőhöz.

•

Az intézmény és tagintézmény-vezető felderíti a gyermekek és tanulók
fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros

hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek,
tanuló érdekében intézkedést kezdeményez.
•

Az osztályfőnöki munkaközösség építse be nevelési programjába az
ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységet!

•

Az osztályfőnöki-munkaközösség gyűjtse össze és hozza a tanulók tudomására
az ifjúságvédelmi tevékenységet végző szervezetek nevét és elérhetőségét!

10. EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓDRA
ÉS
A
KÖRNYEZETI
NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Az intézmény egészséges életmódra és környezeti nevelési programja végrehajtásakor
az osztályfőnökökre és a pedagógusokra támaszkodik.
A tagintézmény-vezetés és osztályfőnöki
ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai:

munkaközösség

gyermek-

és

•

Az egészségnevelési program részeként kábítószer-, és káros szenvedélyek
megelőzésére irányuló programok, ismertetők, előadások kidolgozásának
segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése

•

A környezeti nevelési program részeként lehetővé teszi a szelektív
hulladékgyűjtést.

A szakmai közösségek tanterveikbe építsék be az egészséges életmódra és a környezeti
neveléssel kapcsolatos ismereteket tanterveikbe!

11. DÖK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A 2008-2009. tanévben törekedni kell arra, hogy a DÖK működése a tanulók igénye
alapján is megfeleljen az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról előírásainak. Ennek
érdekében:
•

A pedagógusok, az osztályfőnökök hangsúlyozzák a diákképviselet fontosságát,
támogassák a tanulókat az önszerveződésben!

•

A tanulók kapjanak rendszeres és világos információt a DÖK működéséről, és a
diákképviseleti lehetőségekről!

•

A DÖK készítsen éves munkatervet és hajtsa végre azt!

•

Programjában törekedjen a diákképviseleti tevékenység és az önszerveződés
népszerűsítésére!

A diákönkormányzatot segítő tanár az intézményvezetés és a DÖK közötti hivatalos
kapcsolattartó, de a diákok érdekeit nem képviseli!

12. TOVÁBBKÉPZÉSEK, BEISKOLÁZÁS
A 2008-2009-ban tervezett továbbképzéseken való részvételt és pedagógusbeiskolázást
a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
alapján készített továbbképzési program és éves beiskolázási terv tartalmazza.
Az intézmény- és tagintézmény- vezetés a 2008-2009. tanévben is támogatja a
pedagógusok és azzal iskolán fejlődését szolgáló továbbképzéseken való részvételt. A
részvétellel járó távollét következményei azonban nem akadályozhatják az intézmény
működését, és nem okozhatja a helyettesítő pedagógusok aránytalan, megfontolatlan
túlterhelését.
Továbbképzésen való részvétel indokoltságáról az intézmény- illetve tagintézményvezető hivatott dönteni, a munkaközösség véleményének figyelembevételével.
A 2008-2009. tanév beiskolázási feladatai:
•

Minden, a feltételeknek megfelelő nyelvtanár vegyen részt az ELTE ITK és az
ÖSD nyelvvizsgáztatói alapképzésén!

•

Kiss Gábor gyógytestnevelés képzést kezd el

13. HAGYOMÁNYÁPOLÁS
ÉS
INTÉZMÉNYI
FEJLESZTÉSÉVEL JÁRÓ FELADATOK

KULTÚRA

A 2008-2009. tanévben intézményünk a 10. tanévét kezdi meg. Folytatva az eddigi
gyakorlatot nagy gondot kell fordítani a hagyományok és az intézményi kulturális
értékek kialakulásának a tudatos felgyorsítására. Ezeken keresztül is lehetőségünk és
szükségünk van partnereink pozitív kötődését erősíteni, a diákéletet mozgalmassá tenni,
olyan iskolát létrehozni, amelynek partnerei, a diákok, szülők és a tanárok is vállalják a
velünk való közösséget és azzal népszerűsítésünket környezetünkben. Ezért folytatnunk
kell eddig sikeres programjainkat, megtartani „jeles” napjainkat, és bővíteni azoknak az
eseményeknek a számát, amelyek méltán „öregbítik” intézményünk hírnevét.
13.1. Hagyományos rendezvényeink
A 2008-2009. tanévben hagyományaink szerint megrendezzük:
•

Túranap

•

Gólyabál

•

Karácsonyi műsor

•

Szalagavató

•

Vocational hét

•

Diáknap

•

Ballagás

•

Sportnap

13.2. Vocational hét
A 2008-2009. tanévben is megrendezzük a Vocational hetet, március 10-től 14-ig,
melynek keretében lehetőleg a diákok többségének érdeklődését kiváltó, igényes, és
szórakoztató programmal folytatjuk a 2004-ben indult hagyományt:
•

Alkotói pályázatok kiírása

•

Ismeretterjesztő előadások

•

Klubrendezvény

•

Előadóművészek fellépése

•

Ünnepi megemlékezés

•

Vetélkedő

13.3. Klubrendezvények
Klubrendezvényeink szervezésekor törekedni kell arra, hogy vendégeink valóban
érdekes és igényes programot nyújtsanak a résztvevő diákok számára. Meg kell találni a
módját, és törekedni kell rá, hogy a klubrendezvények alkotóelemei legyenek nevelési
programunknak, egy folyamat részei legyenek, megfelelően kimunkált előzményekkel
és folytatással.
13.4. További fejlesztési feladatok
•

Gyakrabban kell lehetőséget adni a diákoknak az önszerveződésre, az iskola
közéletében való megjelenésre. (pl. közös nevelőtestület-DÖK értekezlet,)

•

Egy DÖK szoba, iroda kialakítása

•

Belső pályázat kiírása diákstúdió működtetésére

14. MUNKÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK A 20082009. TANÉVBEN
A munkáltatással kapcsolatos feladatokat a tagintézmény a fenntartóval és az
igazgatóval egyeztetve hajtja végre!
14.1. Helyettesítési rend
Törekedni kell a helyettesítések elkerülésére. A betegségen kívüli távollétet az
intézményegység-vezető engedélyezi.
Tanórai helyettesítés

•

A szakmai munkaközösségek tervezzék a pedagógusaik kiküldetéséből,
továbbképzéséből eredő helyettesítési feladatokat, és egyeztessék a
tagintézmény-vezetővel!

•

A váratlanul felmerülő helyettesítéseket a szakmai munkaközösségeknek a
tagintézmény-vezető kiírása szerint elsősorban szakszerű helyettesítéssel,
másodsorban szakszerű összevont helyettesítéssel kell megoldani.

•

Az osztályfőnökök és a szaktanárok rendszeresen, külön értesítés nélkül kísérjék
figyelemmel a helyettesítés kiírását, szükség szerint informálják az érintett
osztályokat, csoportokat.

•

A helyettesítő pedagógus a helyettesítési kiírásban foglaltakat külön felszólítás
nélkül lássa el!

•

Amennyiben a pedagógus a helyettesítési kiírásban hibát észlel, jelezze azt
haladéktalanul a tagintézmény-vezetésnek!

Ügyeleti helyettesítés
A távollevő ügyeletes tanár helyettesítéséről a tagintézmény-vezető igény szerint a
helyettesítésre kijelölt pedagógussal egyeztetve gondoskodik.

14.2. A szabadság éves ütemezése
A szabadság éves ütemezését a Munka Törvénykönyve és a Szervezeti és működési
szabályzat határozza meg, a tagintézmény-vezető engedélyezi. Szorgalmi időben
szabadságot csak a tagintézmény-vezető, és csak kivételes, indokolt esetben
engedélyezhet.
•

2008. október 27-31. őszi szünet (5 nap)
pedagógiai fejlesztési tevékenység, ill. részben vagy egészben szabadsággal
kiváltható

•

2008. december 22-23, 29-31, 2009, január 2. (6 nap)
szabadsággal kötelezően kiváltandó

•

2009. április 09-15. tavaszi szünet (3 nap)
pedagógiai fejlesztési tevékenység, ill. részben vagy egészben szabadsággal
kiváltható

•

2009. július 1-től augusztus 15-ig nyári szünet
a tagintézmény-vezetővel történt egyeztetés alapján pedagógiai fejlesztési
tevékenység, ill. részben vagy egészben szabadsággal kiváltható, szabadsággal
kötelezően kiváltandó.

15. ESEMÉNYNAPTÁR A 2008-2009. TANÉVRE
Dátum

Program

szervezési feladatok

2009.08.

A leszállított
tankönyvek
csomagolása.
Alakuló értekezlet

Rakodás, helyiség, csomagoláshoz
segítség

2009.08.
2009.08.
2009.08.

Tanévnyitó
konferencia és
tréning

2009.08.
2009.08.

Tankönyvosztás és
befizetés

2009.08.
2009.08.

Gólyatábor

2009.08.

Javító- és
osztályozóvizsga

2009.08.

Baleset- és
tűzvédelmi oktatás
az alkalmazotti kör
számára
Tanévnyitó
értekezlet

2009.08.

2009.09.
2009.09.
2009.09.

2009.09.

2009.09.
2009.09.
2009.09.

Tanévnyitó
ünnepély
Első tanítási nap
Baleset- és
tűzvédelmi oktatás
a tanulóközösség
számára
Jelentkezési
határidő az
október-novemberi
érettségi
vizsgaidőszakra
Bizonyítványok
leadási határideje,
ellenőrzése
Megbeszélés a
szülői értekezlet
témáiról
Szülői értekezlet a
9. évfolyam
számára

Téma meghatározása és
előkészítése, értekezlet levezetése
Szálás-, étkezés és előadóteremszervezés, utazás, oktatástechnika,
téma-meghatározás és előkészítés,
levezetés
Helyiség,
segítők szervezése, pénztáros
szervezése
Napirend, program, felügyeletszervezés, bemutatkozási lehetőség

felelős
Csuka István

Nagy Ottó
László,
Berczelly
Attila
Csuka István
DÖK,
Kelemen
Tímea

Tanulók értesítése, jegyzőkönyvek
elkészítése, bizottságok kinevezése
és eligazítása (tételek stb.),
bizonyítványok kitöltése
Előadó szervezése, jegyzőkönyv

Berczelly
Attila

Helyszín, technika, napirend és
téma-meghatározás, levezetés,
előadók, jegyzőkönyvvezetés

Berczelly
Attila
Havasréti
Béláné

Helyszín, technika, műsor,
résztvevők eligazítása
Osztályfőnöki teendők
meghatározása, adminisztráció,
bemutatkozás a 9.évfolyamon
Osztályfőnöki teendők
meghatározása, adminisztráció

Bojtor Lajos

Berczelly
Attila
Osztályfőnökö
k

Jelentkezési lap, adminisztráció

Berczelly
Attila
Iskolatitkár

Osztályfőnöki teendők
meghatározása

Berczelly
Attila

Helyszín, résztvevők, témameghatározás, levezetés

Berczelly
Attila

Értesítés, helyszín, kiírás,
recepciószervezés, tanárok
bemutatása, téma, jelenléti,
jegyzőkönyv, beszámoló

Berczelly
Attila

ellenőrzés
/ értékelés

megjeg
yzés

Dátum

Program

2009.09.

Szülői értekezlet a
10. évfolyam
számára

2009.09.

Szülői értekezlet a
11. évfolyam
számára

2009.09.

Szülői értekezlet a
12. és 13. évfolyam
számára

2009.09.

Tanmenetek
leadása
Munkatervek
leadása
Naplók elkészítése

2009.09.
2009.09.
2009.09.
2009.09.
2009.09.
2009.09.

9. évfolyamosok
egészségügyi
vizsgálata
Tantermi
berendezések
leltára
Osztályszintű
statisztika
elkészítése
Túranap, tanítás
nélküli munkanap

szervezési feladatok
Értesítés, helyszín, kiírás,
recepciószervezés, tanárok
bemutatása, téma, jelenléti,
jegyzőkönyv, beszámoló
Értesítés, helyszín, kiírás,
recepciószervezés, tanárok
bemutatása, téma, jelenléti,
jegyzőkönyv, beszámoló
Értesítés, helyszín, kiírás,
recepciószervezés, tanárok
bemutatása, téma, jelenléti,
jegyzőkönyv, beszámoló
Leadás módja, követelmények
Leadás módja, követelmények
Osztályfőnöki teendők
meghatározása, adategyeztetés,
adminisztráció
Megbeszélés. adminisztráció

felelős
Berczelly
Attila
Berczelly
Attila
Berczelly
Attila
Munkaközössé
g-vezetők
Munkaközössé
g-vezetők
--Iskolaorvos

Eszközök, megbeszélés,
adminisztráció

Berczelly
Attila

Osztályfőnöki teendők
meghatározása, adminisztráció

Berczelly
Attila

Utazás és programterv, ügyelet és
kíséret, technikai és
eszközszükséglet
Megrendelőlap, készletellenőrzés,
egyeztetés

---

2009.10.

Nyomtatványrende
lés

2009.10.

Aradi vértanuk
napja
Tagozatkód
meghatározás és
megküldés (KIFIR)
KIR statisztika
megküldése

Szöveg, felvétel, iskolarádió

Molnár
Melinda,
Berczelly
Attila,
Havasréti
Béláné
---

Egyeztetés

Iskolatitkár

Egyeztetés, adminisztráció

2009.10.

Fogadónap

2009.10.

Megemlékezés
az1956-os
forradalom 50.
évforulóján
Október-november
érettségi
vizsgaidőszak
kezdete

Értesítés, megbeszélés,
terembeosztás, jelenléti ív,
beszámolás
Helyszín, technika, műsor,
résztvevők eligazítása

Berczelly
Attila,
Iskolatitkár
Berczelly
Attila

2009.10.
2009.10.

2009.10.

Csak jelentkezés esetén

Berczelly
Attila
Iskolatitkár

ellenőrzés
/ értékelés

megjeg
yzés

Dátum

Program

2009.10.

10. évfolyam
angliai nyelvi
képzése
Nevelési értekezlet

2009.10.
2009.10.

2009.11.
2009.11.
2009.11.

2009.11.

2009.11.
2009.11.
2009.12.
2009.12.
2009.12.

Felvételi eljárási
rend
nyilvánosságra
hozatala
Tanítási időkeret
teljesítésének
mérése I.
Szülők fóruma
Comenius
partnerigény
elégedettség mérés
megkezdése
A 2009-2009. évi
tankönyvigény
felmérésének
határideje
Nyitott kapuk
napja
Gólyabál
Nyitott kapuk
napja
Fogadónap

2009.12.

Tankönyvtámogatá
s módja
meghatározásának
és a szülők
értesítésének
határideje
Szülők előzetes
értesítése a
tanulmányi
eredményekről
Tanítási időkeret
teljesítésének
mérése II.
Karácsonyi műsor

2009.01.

Szalagavató

2009.01.

Kisérettségi a 12.
évfolyamon
Félévi osztályozó
értekezlet
1. félév vége

2009.12.

2009.12.

2009.01.
2009.01.

szervezési feladatok
Komplett szervezés
Helyszín, technika, napirend és
téma-meghatározás, levezetés,
előadók, jegyzőkönyvvezetés
Megbeszélés, adminisztráció

Összesítés, adminisztráció
Kiértesítés, helyszín, témameghatározás, levezetés,
jegyzőkönyv
Comenius útmutató szerint

felelős
---

Berczelly
Attila
Berczelly
Attila

---

Felmérőlap készítése, kiosztása,
begyűjtése, összegzése

Csuka István

Meghirdetés, helyszín, program

Berczelly
Attila
---

Meghirdetés, helyszín, ügyelet,
program
Meghirdetés, helyszín, program
Értesítés, megbeszélés,
terembeosztás, jelenléti ív,
beszámolás
Megbeszélés, adminisztráció,
kiértesítés

Berczelly
Attila
Berczelly
Attila
Csuka István

Megbeszélés, adminisztráció,
kiértesítés
Összesítés, adminisztráció

Berczelly
Attila

Előkészület, program, helyszín,
technika, stb.
Helyszín, technika, program,
vendégek

---

Tételmeghatározás, helyszín,
bizottságok, levezetés
Helyszín, technika, jegyzőkönyv

Berczelly
Attila,
--Mk. vezetők
Berczelly
Attila

ellenőrzés
/ értékelés

megjeg
yzés

Dátum
2009.01.
2009.02.
2009.02.

2009.02.
2009.02.

2009.02.

2009.02.
2009.02.
2009.02.
2009.02.

2009.02.
__.
2009.03.
2009.03.
2009.03.

2009.03.
2009.03.

2009.03.
__.
2009.03.

Program
Félévi értesítők
kiadásának
határideje
Félévértékelő
nevelőtestületi
értekezlet
Szülői értekezlet

Tankönyvrendelés
elküldésének
határideje
Jelentkezési
határidő a májusjúniusi érettségi
vizsgaidőszakra
Felvételi
jelentkezési lapok
beérkezési
határideje
Osztályozóvizsgaidőszak
Középiskolai
felvételi
Kommunista
diktatúrák
áldozatainak
emléknapja
Iskolafogászat
Tanítási időkeret
teljesítésének
mérése III.
Fogadónap
Érettségitémakörök
kihirdetési
határideje
Vocational
Academy hét
rendezvénysorozat
Megemlékezés az
1848. március 15iki forradalmi
eseményekről
Diáknap
Az ideiglenes
felvételi jegyzék
nyilvánosságra
hozatalának
határideje

szervezési feladatok

felelős

Adminisztráció

Osztályfőnökö
k

Helyszín, technika, napirend és
téma-meghatározás, levezetés
jegyzőkönyv
Értesítés, helyszín, kiírás,
recepciószervezés, tanárok
bemutatása, téma, jelenléti,
jegyzőkönyv, beszámoló
Megbeszélés, adminisztráció

Berczelly
Attila

Jelentkezési lapok, adategyeztetés,
adminisztráció

Berczelly
Attila
Iskolatitkár

Adminisztráció

Iskolatitkár

Tétel-meghatározás, helyszín,
bizottságok, levezetés
Helyszín, kiértesítés, beosztás,
tesztek, bizottságok, levezetés,
értékelés
Szöveg, felvétel, iskolarádió

Berczelly
Attila
Berczelly
Attila

Egyeztetés, szülői engedélyek,
beosztás, ügyelet, kíséret
Összesítés, adminisztráció

Berczelly
Attila
Berczelly
Attila

Értesítés, megbeszélés,
terembeosztás, jelenléti ív,
beszámolás
Megbeszélés, adminisztráció

Berczelly
Attila

Berczelly
Attila
Csuka István

---

Berczelly
Attila,
mk. vezetők

Helyszínek, technika, programok,
értesítések, előadók, stb.
Helyszín, technika, műsor

Havasréti
Béláné

Helyszín, technika, program,
felügyelet, stb.
Megbeszélés, adminisztráció

---,
DÖK
Iskolatitkár

ellenőrzés
/ értékelés

megjeg
yzés

Dátum

Program

2009.03.

Jelentkezők
listájának
megküldési
határideje
Nevelési értekezlet

2009.04.
2009.04.

2009.04.

2009.04.
2009.05.
2009.05.
2009.05.

Végleges felvételi
jegyzék
megküldésének
határideje
A 2009-2009.
tanévben
választható tárgyak
és szintjeik
meghirdetése
Holocaust
áldozatainak
emléknapja
Tanítási időkeret
teljesítésének
mérése IV.
13. évfolyam
osztályozó
értekezlete
Ballagás

szervezési feladatok

Helyszín, technika, napirend és
téma-meghatározás, levezetés,
előadók, jegyzőkönyvvezetés
Megbeszélés, adminisztráció

Berczelly
Attila
Mk. vezetők

Szöveg, felvétel, iskolarádió

---

Összesítés, adminisztráció

Berczelly
Attila

Helyszín, technika, jegyzőkönyv

Berczelly
Attila

Ballagási forgatókönyv szerint

Horváth Zsolt,
Kiss Judit
Berczelly
Attila,
Iskolatitkár
Iskolaorvos
Berczelly
Attila

Helyi írásbeli
érettségi

Jogszabályok szerint

2009.05.

Gyógytestnevelésre
sorolt tanulók
névjegyzékének
elkészítése
Fogadónap

Jogszabályok szerint

2009.05.

Helyi írásbeli
érettségi

2009.05.

Szakközépiskolai
szakirány választás
határideje
Választható
tantárgyak és
felkészítési
szintjeik
igénybejelentéséne
k határideje
Kisérettségi a 12.
évfolyamon
Országos
kompetenciamérés
Angoly nyelvi
alapvizsga
(írásbeli)
Osztályozó
értekezlete

2009.05.

2009.05.
2009.05.
2009.06.
2009.06.

Berczelly
Attila
Iskolatitkár

Megbeszélés, adminisztráció

2009.05.-

2009.05.

felelős

Értesítés, megbeszélés,
terembeosztás, jelenléti ív,
beszámolás
Jogszabályok szerint
Megbeszélés, adminisztráció

Berczelly
Attila
Berczelly
Attila,
Iskolatitkár
Berczelly
Attila

Megbeszélés, adminisztráció

Berczelly
Attila

Tételmeghatározás, helyszín,
bizottságok, levezetés
Jogszabály és útmutató szerint

Mk. vezetők
Murányi Péter

Helyszín, beosztás, ügyelet,
értékelés

---

Helyszín, technika, jegyzőkönyv

Berczelly
Attila

ellenőrzés
/ értékelés

megjeg
yzés

Dátum

Program

2009.06.

Sportnap

2009.06.

Tanítási időkeret
teljesítésének
mérése V.
13.A szóbeli
érettségi vizsgája
Beiratkozás a
2009-2009. tanév
9. évfolyamára
Év végi statisztikák
leadási határideje
Bizonyítványok,
törzslapok kitöltési
határideje és
aláírásra átadása
Szabadságok nyári
ütemezése
Tanévzáró
ünnepély,
bizonyítványosztás

2009.06.
2009.06.
2009.06.
2009.06.

2009.06.
2009.06.

2009.06.
2009.06.
2009.06.
2009.06.

2009.06.

13.B szóbeli
érettségi vizsgája
Szaktanári
beszámolók leadási
határideje
Munkaközössévezetői beszámolók
leadási határideje
Tanévzáró és
értékelő
nevelőtestületi
értekezlet.
Tanévzáró
konferencia
A leszállított
tankönyvek
csomagolása.
Alakuló értekezlet
Tanévnyitó
konferencia és
tréning

2009.08

Tankönyvosztás és
befizetés

2009.08.

Javító- és
osztályozóvizsga
Gólyatábor

szervezési feladatok

felelős

Helyszín, kiutazás, program,
ügyelet
Összesítés, adminisztráció

---

Jogszabályok szerint
Megbeszélés, adminisztráció,
technika

Berczelly
Attila
Berczelly
Attila

adminisztráció

---

Adminisztráció, összeolvasók

---

Megbeszélés, adminisztráció

Berczelly
Attila
Berczelly
Attila,
Havasréti
Béláné
Berczelly
Attila
Berczelly
Attila

Helyszín, technika, műsor,
bizonyítványok átvétele, könyv- és
egyéb tartozások rendezése,
jutalmazott tanulók, stb.
Jogszabályok szerint

Berczelly
Attila

Berczelly
Attila
Helyszín, technika, napirend- és
téma-meghatározás, előadók,
levezetés, jegyzőkönyv

Berczelly
Attila

Helyszín, technika, kiutazás,
napirend- és téma-meghatározás,
előadók, levezetés
Rakodás, helyiség, csomagoláshoz
segítség

Nagy Ottó

Téma meghatározása és
előkészítése, értekezlet levezetése
Szálás-, étkezés és előadóteremszervezés, utazás, oktatástechnika,
téma-meghatározás és előkészítés,
levezetés
Helyiség,
segítők szervezése, pénztáros
szervezése
Tanulók értesítése, jegyzőkönyvek
elkészítése, bizottságok kinevezése
és eligazítása (tételek stb.),
bizonyítványok kitöltése
Napirend, program, felügyeletszervezés, bemutatkozási lehetőség

ellenőrzés
/ értékelés

megjeg
yzés

Dátum

Program

2009.08.

Baleset- és
tűzvédelmi oktatás
az alkalmazotti kör
számára
Tanévnyitó
értekezlet

2009.08.

szervezési feladatok
Előadó szervezése, jegyzőkönyv

Helyszín, technika, napirend és
téma-meghatározás, levezetés,
előadók, jegyzőkönyvvezetés

felelős

ellenőrzés
/ értékelés

megjeg
yzés

VIII. FEJEZET - VOCATIONAL ACADEMY DIÁKOTTHON ÉVES
MUNKATERVE

A VOCATIONAL ACADEMY
DIÁKOTTHON

MUNKATERVE
2008-2009. tanév

1. BEVEZETŐ
A Vocational Academy Diákotthon (továbbiakban: diákotthon) a Vocational Academy
Alapítvány által létrehozott és fenntartott Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola,
Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű
Szakközépiskola, Szakiskola, Gimnázium, Diákotthon és Felnőttképző Intézmény
szerves része. Intézményegységünk a 2001/2002-es tanévben kezdte meg működését,
így a 2008. augusztus 31-én a 8. tanévet indítottuk el.
A nevelés – így a diákotthoni nevelés – iránti társadalmi elvárásoknak megfelelően
célunk az, hogy diákjaink olyan tudással, képességekkel, jellemvonásokkal
rendelkezzenek, amelyek biztosítják számukra az eredményes továbbtanulást, a sikeres
életvezetést, az egyént és közösséget építeni tudó és akaró magatartást. Diákotthonunk
sajátos eszközeivel elősegíti a diákok szocializációját, a harmonikus és egészséges
fejlődést, személyiségük kibontakozását. Felkészíti a tanulókat az eredményes tanulásra
és a sikeres életpályára.
A cél és funkciók megfogalmazásánál alapvető kiindulópont az a tény, hogy a tanulók
szüleiktől távol élnek egy olyan speciális pedagógiai közegben, melyben minden
lehetőséget fel kell használni annak érdekében, hogy a tanulók személyiségfejlődését,
társadalmi beilleszkedését, tanulmányaik sikeres elvégzését segítsük. Mindezt a
nevelőtestület
demokratikus
és
humanista
leveken
alapuló
pedagógiai
tevékenységrendszere alapján valósítjuk meg.
Pedagógia munkánk alanya a gyermek; alapvető cél tehát a beiskolázott gyermek
megismerése.
Célunk az erkölcsi értéket tisztelő és elfogadó, tájékozott, széles ismeretekkel
rendelkező, munkájában és magánéletében sikeres, valamint közösségi szempontból is
értékes, a társadalmi szerepeket ismerő és vállaló állampolgár nevelése.
Programjainkat alkalmassá tesszük az egyéni fejlődésre és arra, hogy az visszahasson az
egész közösségre. Bízunk abban, hogy nevelésünkkel, tevékenységrendszerünkkel
személyiséget tisztelő tanulókat tudunk nevelni.
Pedagógiai programunkban rögzítettek és diákjaink igénye alapján készített
munkatervünkkel célunk olyan pedagógiai környezet kialakítása, melyben lakóink
szellemi és testi fejlődése egyaránt biztosított.
A Vocational Academy Alapítvány Diákotthona a maga sajátos eszközeivel kiépíti,
folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait,
erősítve a kollégiumi közösség együvé tartozását.
A Diákotthon munkaterve összhangban van a Vocational Academy teljes intézményi
munkatervével, illetve része annak.

2. AZ
INTÉZMÉNYEGYSÉG
FELTÉTELEI, VÁLTOZÁSAI

SZERVEZETI,

MŰKÖDÉSI

A Vocational Academy Diákotthon szervezetére és működésére vonatkozó általános
szabályokat az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

2.1.

A Diákotthon az intézmény szervezeti felépítésében

Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola, Gimnázium,
Diákotthon és Felnőttképző Intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény,
melynek, fenntartója a Vocational Academy Alapítvány. Az intézmény vezetője az
igazgató, aki a legfontosabb stratégiai döntéshozó, az intézményegységek és
tagintézmények vezetőinek a munkáját irányítja és koordinálja. Az igazgató és az
intézményegység-vezetők alkotják az intézményvezetést.
Közvetlenül az igazgató irányítása alatt áll az informatikai és oktatástechnikai
munkacsoport, az iskolai titkárság.
A minőségirányítási csoport működése kiterjed az intézmény minden közoktatási
feladatot ellátó intézményegységére, tagjai alkotják az intézményi tanácsot, amely
javaslattételi és véleményezési jogot bír az intézményvezetés mellett.

2.2.

Humán erőforrás

A pedagógiai program megvalósításában 3+1 fős nevelőtestület működik közre, 1 fő
diákotthon-vezető, 3 fő nevelőtanár megoszlásban. A nevelőtestület tagjai közül 1 fő
egyetemi, 1 fő főiskolai végzettséggel bír, még 2 fő végzős hallgatóként került
alkalmazásra. A Diákotthonban pedagógiai felügyelőt nem alkalmazunk. A pedagógiai,
vagy szervezeti kérdésekben születő döntésekben jogszabályban meghatározott módon
vesz részt a nevelőtestület egésze, továbbá a szülői szervezet és a diákönkormányzat is.
A pedagógusok kompetenciáját alkotja szakmai végzettségükön túl egyéb érdeklődési
körük is. A diákotthoni nevelőmunka fejlesztése megkívánja a pedagógusok szakmai
felkészültségének folyamatos fejlesztését, a lehetséges továbbképzési formákba,
tanulási lehetőségekbe való bekapcsolódást.
A nevelőtestület a foglalkozási tematikák alapján elkészített, munkatervben rögzített
foglalkozási terv alapján végzik tevékenységüket. Az intézményegység munkatársainak
munkaidejét, feladatkörét, hatáskörét az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák.
A Diákotthon vezetője az intézményegység pedagógiai vezetője, ugyanakkor felelős a
munkatervben és a pedagógiai programban előírtak végrehajtásáért, valamint a
tagintézmény mindennapi belső tevékenységéért is.
A Diákotthonban feladatukat teljesítő nevelőtanárok munkaideje a fenntartói
elvárásokkal összhangban, a Munka Törvénykönyvéhez igazodva heti 40 óra (40 x 60
perc), melyet kötelesek a munkaköri leírásban megjelölt munkahelyen eltölteni. A
pedagógusok heti óraszáma 30 + 2 óra; melynek keretében a munkarendben rögzítettek
szerint – a háromhetes rotáció elvéhez igazodva – egyenlő arányban kötelesek a diákok
számára napi felkészülést célzó (szilencium) -, a szabadidő hasznos eltöltést célzó,
valamint egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervezni és megvalósítani. A heti
munkarend alapján feladatuk és kötelességük továbbá a kollégiumi élet szervezésében
való közreműködés, illetve a kötelező óraszám terhére heti 1 óra áll rendelkezésre a
csoporthoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátására.
A Vocational Academy Alapítvány Diákotthonában valamennyi nevelőtanár egyúttal
csoportvezető tanár, továbbá a tematizált csoportos foglalkozások megvalósításának
egyenlő arányban részesei. A diákotthoni nevelőtestület tagjai az anyaiskola

nevelőtestületének teljes jogú tagjai, de a szervezeti megoszlás alapján külön kollégiumi
testületként (munkaközösségként) is működnek.
Az adminisztrációs feladatokat a diákotthon-vezető irányításával a nevelőtestület és az
iskola apparátusa közösen végzik. A pedagógiai munka végrehajtását a nevelőtestületen
kívül 5 fő recepciós – a diákotthon vezetőjének irányításával –segíti.

2.3.
•
•
•
•
•

A 2008/2009-es tanévben érvényes megbízatások

Diákotthon-vezető:
1-es csoport vezetője:
2-es csoport vezetője:
3-as csoport vezetője:
Minőségfejlesztési munkatárs:

2.4.

Kelemen Tímea
Komáromy Sára
Strasszer György
László Judit
Strasszer György

A 2008/2009-es tanév kollégistái

A 2008/2009-es tanévre mindösszesen 571 diák iratkozott be a Diákotthonba, így 3
kollégiumi csoportban történik a diákotthoni foglalkozási terv megvalósítása, mely a
diákotthon vezetője és a 3 főállású nevelőtanár előkészítésével és irányításával zajlik.

Összesen
Ebből VA-s
„Külsősök” bontása
PÁGISZ
Waldorf
Móra
Pálffy
Szent-Györgyi
Krúdy
Richter
Bercsényi
LIA
Kazinczy
Jókai
Jedlik
Veres

1

Fiúk
34
12

Lányok
23
10

12
4
2
1
1
1
2
1

1
2
1
2
1
1
1

1
1

2008. szeptember 5-i állapot szerint.

3. INGATLAN ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINK
Az közoktatási intézmények alapvető tárgyi és a nevelést, oktatást segítő minimális
felszerelés és eszközszükségleteit a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről határozza meg.
Az elmúlt tanévekre jellemző anyagi, infrastrukturális gyarapodás nyomon követhető
tagintézményünkben; a napi nevelő munkánkat megkönnyítő eszközök és berendezések
fejlesztésén túl a leglátványosabb a régi, nem jól funkcionáló ablakok korszerű,
műanyag nyílászárókra történő cseréje volt.
Az intézményünknek otthont adó ingatlan a múlt század hatvanas éveiben épült, az
intézményrendszer létrehozását követően került a kollégiumi funkciók ellátására
alkalmas módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kialakításra. Az épület
a városközponttól távolabb – a gyárvárosi városnegyedben – helyezkedik el, de a
centrum autóbusszal könnyen és gyorsan megközelíthető. Az intézményrendszer előtt
megtalálható buszmegállótól percek alatt érhető el a vasútállomás és a helyközi
buszpályaudvar is. A forgalmas főút mentén található épület dél-nyugati oldala a
forgalom miatt kissé zajos, füstös.
A koedukált diákotthon az anyaintézmény közvetlen szomszédságában található
téglaépületben került kialakításra. A háromszintes épületben a lányok és a fiúk szobái
külön szinten kaptak helyet. A földszinten található a konyha, az ebédlő és egy
közösségi térként, társalgóként funkcionáló beszélgető sarok; továbbá a diákok
rendelkezésére áll még a tanulószoba és TV-szoba/klubhelyiség is. Az épülethez tartozó
betonozott udvaron kávéházi asztalok és székek szolgálnak a közös szabadidő
eltöltésének színhelyéül.
Helyiségeink
Mivel diákotthonunk a Vocational Academy többcélú intézményrendszerének szerves
része, így számos helyiséget és berendezési eszközt az iskolával közösen használunk.
A befogadóképesség gazdasági alapon is megfelelő, továbbá pedagógiai oldalról is jó
alapot nyújt a munkához.
Lakhatást, ellátást biztosító helyiségek
A négy fő befogadására kialakított, zárható, műpadlóval borított lakószobák felszerelése
mindhárom emeleten egységes: ágyakkal, ruhás- és éjjeliszekrényekkel, falipolcokkal
került felszerelésre. A falak tisztasági festése 2005 nyarán történt, míg a bútorzat
fejlesztése, javítása folyamatosan zajlik. Az ablakok cseréje hang- és hőszigetelési
szempontból indokolt volt, ez a 2005/2006-os tanév folyamán megvalósult.
Összességében elmondható, hogy a lakhatási feltételek megfelelőek.
Pedagógiai kiszolgáló helyiségek
Nevelői szoba:
Számítógéppel is felszerelt helyiség, mely egyrészről irodaként, a diákokkal kapcsolatos
napi ügyek intézése kapcsán hivatalos célokra is szolgál, másrészről

„találkozóhelyként” funkcionál, továbbá az egyéni és kiscsoportos foglalkozások
helyszíne is.
Diákotthon-vezetői iroda:
Számítógéppel internetes elérhetőséggel is felszerelt iroda, mely a diákotthon hivatalos
helyisége és tárgyalóhelye; a napi munka során ügyviteli helyiségként, a kollégium
adminisztratív központjaként funkcionál; azonban választható csoportos foglalkozás
alkalmával a diákok szívesen szervezik ide programjaikat,
Közös helyiségek
Tanulószoba:
A hat lakószobányi alapterületű helyiség berendezése megfelelő hátteret biztosít a
tanulószobai foglalkozások megvalósítására. Itt történik a másnapra való felkészülés, a
felzárkóztatás, korrepetálás és a tehetséggondozás is. Esti időszakban a helyiség a
kötelező és a szabadon választható foglalkozások helyszínéül szolgál, míg
koradélutánonként és hétvégenként az egyéni és/vagy kiscsoportos beszélgetések is itt
zajlanak.
Vizesblokkok:
Intézményünkben nemenként és szintenként elkülönített vizesblokkok (fürdők és WC-k)
üzemelnek.
Folyosókon kialakított társalgók:
A folyosók végén szintenként közös használatú hűtőszekrények állnak a diákok
rendelkezésére a romlandó élelmiszerek tárolására. Szintenként beszélgetősarkok
kerültek kialakításra a társas kapcsolatok fejlesztésének elősegítése érdekében.
A Vocational Academy tagintézményeként használhatjuk az iskola következő
létesítményeit:
•

Tantermek;

•

Rendezvényterem (210-es);

•

Tornaterem és sportudvar;

•

Testedző szoba (konditerem);

•

Számítógépterem;

•

Könyvtárszoba;

•

zeneterem;

•

étterem (ebédlő);

•

stúdió;

•

orvosi szoba.

Ezek eszközjegyzéke megegyezik az iskolai pedagógiai programban felsoroltakkal.

Saját használatunkban állnak a kollégiumi helyiségek felszerelései és használati tárgyai,
melynek listáját a diákotthon leltára tartalmazza.

4. TANÜGYIGAZGATÁSI
TANÉVBEN
4.1.

FELADATAINK

A

2008/2009-ES

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendjének kialakítása során elsősorban a Vocational Academy
Szakközépiskola munkatervéhez alkalmazkodunk, azonban figyelembe kell vennünk
valamennyi olyan középiskola munkatervét is, ahonnan diákok érkeztek
intézményünkbe.
4.2.

Dokumentációkezelési, adminisztrációs feladatok

A Diákotthonra jellemző tanügyigazgatási dokumentum kezelése és naprakész vezetése
nem központosított, azt a diákotthon nevelőtestületének tagjai végzik, az alábbiak
szerint:
• Beírási napló:
Kelemen Tímea
• Törzskönyv:
Kelemen Tímea
• Kollégista diákok adatai (és az ezzel összefüggő iratok, szabályozások,
levelezések):
Kelemen Tímea
• Szabályzatok:
Kelemen Tímea
• Ügyeleti napló:
Kelemen Tímea,
Komáromy Sára,
Strasszer György,
László Judit
• 1-es csoport naplója (nevelői feljegyzések): Komáromy Sára
• 2-es csoport naplója (nevelői feljegyzések): Strasszer György
• 3-as csoport naplója (nevelői feljegyzések): László Judit
• Étkezéssel kapcsolatos dokumentumok:
Strasszer György
• Leltár:
László Judit

5. NEVELÉSI, OKTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAINK A
2008/2009-ES TANÉVBEN
5.1.

Kiemelt céljaink

A 2007/2008-as tanév munkatervében meghatározott feladatok végrehajtása – a
fenntartó pénzügyi nehézségeinek eredményeként – nehézségekbe ütközött. Ebben a

tanévben ezért kiemelt célként kezeljük, hogy ismét olyan Diákotthoni létet teremtsünk,
mely biztonságos hátteret nyújt a bentlakó diákok személyes fejlődéséhez, az iskolai
elvárásoknak való megfeleléshez. Ennek a folyamatnak az egyik leglényegesebb eleme
a nevelőtestület és a pedagógiai munkát segítő munkatársak körének stabilizálása.
Az elmúlt tanév eseményei nyomon követhetőek a Diákotthonba jelentkezők létszámán
– így célunkul tűztük ki a kollégisták létszámának növelését az engedélyekben
meghatározott létszámkeretek betartásával. A Diákotthon vonzóbbá tételének érdekében
alakítottuk ki az egész éven átívelő, strukturált rendszerben felépített feladat és
programtervet is.
A fentiek megvalósításának érdekében különös gondot fordítunk a diákotthoni
tevékenységek nyilvánosságának biztosítására, a programok nyitottá tételére a
szakközépiskola diákjai és munkatársai, valamint a szülők számára.
5.2.

Vezetési, irányítási feladatok

A nevelőtestület stabilitása
• Közösség-fejlesztés, csapatépítés.
Jogszabályok szerinti működés
• Jogszabályok változásainak nyomonkövetése, végrehajtása;
• Ellenőrzésekre történő felkészülés;
• Helyi dokumentumok aktualizálása, fejlesztése.
Színes, tartalmas kollégiumi élet megszervezése
• Csatlakozás az iskolai Jubileumi év rendezvényeihez;
• Hagyományaink ápolása;
• Kollégiumok közti versenyeken való részvétel;
• A szabadidős, a szabadon választható és a tematizált foglalkozások közötti
összhang megteremtése – a foglalkozások strukturálása.
Partnerkapcsolat fejlesztése
• továbbra is fejlesztenünk kell együttműködésünket jelenlegi partnereinkkel, a
diákokkal, szüleikkel, tanárainkkal, támogatóinkkal.
5.3.

Pedagógiai fejlesztési feladataink

Elsődleges feladatunk a 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvénybe és pedagógiai
programunkba foglaltak maradéktalan végrehajtása.
Kiemelt szerepe van továbbá a nevelői, oktatói tevékenység folyamatos fejlesztésének,
hatékonysága növelésének, az új módszerek megismerésének és kipróbálásának.
A diákotthoni nevelőtestület működési és fejlesztési feladatai
•

A diákotthon-vezető felelősségével és irányításával és a pedagógusok
bevonásával végzi nevelő-oktató tevékenységét.

•

A programtervezetben meghatározottak szerint a nevelőtestület nevelési
értekezlet(ek) et tart, mely(ek)ről jegyzőkönyv és/vagy emlékeztető készül.

•

A diákotthoni nevelőtestület – saját adminisztrációs rendszerén keresztül –
nyomon követi a pedagógiai programban és a munkatervben meghatározottak
végrehajtását, értékeli azokat.

•

A nevelőtanár a megvalósult vagy nem megvalósult tevékenységeken keresztül
vizsgálja és értékeli a nevelési eredményeket, feltárja és megnevezi a
megoldásra váró problémákat.

•

A tanév során nyilvántartás készül a munkaterven kívüli eredményekről (pl.
versenyek), a pályázatokban végzett tevékenységekről, a kollégiumi léttel
közvetlenül össze nem függő feladatokról.

A 2008/2009-es tanév konkrét fejlesztési feladatai
•

A tagintézményi Házirend és a Pedagógiai Program felülvizsgálata, hozzájárulás
az intézményi SZMSZ aktualizálásához;

•

A tanulói minősítési rendszer kidolgozása, tesztelése, az alkalmazás feltételeinek
megtervezése;

•

A küldő intézményekkel való kommunikáció kiépítése és/vagy erősítése.
5.4.

A Diákotthoni foglalkozások rendező elvei

A kollégisták a foglalkozási terv alapján heti 13 alkalommal kötelesek részt venni
tanulmányi munkájukat segítő (felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális
ismereteket adó, felkészítő) foglalkozásokon, melyeket a Diákotthon egyéni és
csoportos formában biztosít számukra. Heti 1 órában a kollégiumi csoportok számára a
csoportvezető úgynevezett csoportfoglalkozást szervez, melynek feladata a csoportba
tartozó diákok nevelési feladatainak, az egyén és közösség fejlesztésének
megvalósítása; továbbá csoportonként heti 1 óra áll rendelkezésre a szabadon választott,
a kollégium által szervezett, szabadidő eltöltését szolgáló (szakkör, diákkör, házi és
kollégiumok közötti bajnokság, stb.) foglalkozásokon való részvételre. A tanulókkal
való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozások mindegyike igényekre
reagáló, az otthont nyújtó ellátás keretében kerülnek megvalósításra – ad-hoc jelleggel.
A foglalkozásokról jelenléti ív készül, melynek vezetése az ügyeletes nevelőtanár,
illetve a foglalkozást vezető pedagógus feladata.
A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet kötelező vagy
szabadon választható.
A Diákotthonban lakók intellektuális tudásának gazdagítása, adottságaik, képességeik
kibontakoztatása, az önművelésre való igény kialakításának figyelembe vételével
szervezzük az intézmény tanulmányi foglalkozásait. A diákok iskolai megfelelésének,
tanulmányi munkájuk támogatása keretében szervezett tanulószobai foglalkozások
(naponta, több csoportban) az alábbi funkciókat látják el:
•

Napi tanulmányi munka: az iskolai kötelezettség megvalósításának segítése;

•

Felzárkóztató foglalkozások: egyéni tantárgyi hátrányok kompenzálása;

•

Tehetséggondozó tevékenységek: a tanulók szellemi területen megjelenő
tehetség-kibontakozásának szakszerű, pedagógiai segítése.

A munkatervben rögzítettek szerint a fenti feladatok a tanulószobai foglalkozások
keretében, illetve az egyéni foglalkozások alatt kerülnek megvalósításra.
A Diákotthon által kötelezően biztosítandó foglalkozások – igazodva a közoktatási
törvényhez és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjához – a nevelési folyamat
során (annak céljától és jellegétől függően) csoportos és egyéni foglalkozások keretében
kerülnek megvalósításra.
•

Egyén és közösség: a Diákotthon lakóinak felkészítése a pozitív viszony, a
harmonikus társas kapcsolatok és az együttműködés kialakítására, családi életre
nevelés.
-

Pozitív családi szokások kialakítása, gyarapítása;

-

Illem-etikett;

-

Beilleszkedés segítése;

-

Szociális viselkedés alapvető szabályainak elsajátítása: egymás iránti
tisztelet, tolerancia, egészséges és kulturált vita- és kritikai szellem
kialakítása;

-

Családi életre való nevelés;

-

Hagyományok megteremtése (Mikulás, Valentin-day, Nőnap, Anyák napja,
világnapok, stb.);

-

Egyházi ünnepeink megtartása.

•

Önismeret, pályaválasztás: célja a kollégista személyiségének, jellemének,
aktuális pszichés állapotának megismerése és fejlesztése egyénileg és
csoportban. Fontos továbbá az egyéni és közösségi motívumok, a célrendszer és
értékrend megismerése, alakítása, a kollégista társadalmi orientálódásának
segítése, a kollégiumi közösségi tudat kiépítése.

•

Életmód, életvitel: célja az egészséges és kulturált életmód, a szokások, az
értékekkel történő azonosulás kialakítása

•

-

születés- és névnapok közös ünneplése;

-

kreativitást fejlesztő foglalkozások;

-

kézműves foglalkozások;

-

a diákotthon belső dekorációjának, arculatának fejlesztése, kialakítása.

Tanulásmódszertan: célja a lakók intellektuális tudásának gazdagítása,
adottságaik, képességeik kibontakoztatása, az önművelésre való igény
kialakítása.
-

A diák számára legeredményesebb tanulási módszer és stratégia kialakítása;

-

Pályaorientáció – pályaválasztás;

-

A folyamatos tanulásra, felkészülésre való igény kialakítása.

•

Magyarság, nemzeti lét, európaiság: célja, hogy a kollégistában maradjon meg,
vagy erősödjön a küldő környezettel kapcsolatos kötődés, és alakuljon ki a
befogadó környezettel való kapcsolata, fontos továbbá az értékmegőrzés,
értékközvetítési funkció is.
-

Magyarság értékeinek közvetítése;

-

Nemzeti lét – európaiság;

-

A barokk Győr megismerése;

-

Történelmi, kulturális életünk, gazdasági, politikai helyzetünk megismerése;

-

Nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés.

A témakörhöz tartozik a nemzetközi csereprogramok ápolása, melyek különböző
pályázatok sikerességének köszönhetően kerülnek lebonyolításra különböző
nemzetek közt. Azt interkulturalitás, a kulturális tapasztalatcsere segít a
különbözőségek és hasonlóságok megvitatásában, s szintén értékközvetítő
hatással bír.
•

Művészet és információs kultúra: célja, hogy a kollégisták személyes élményeik
során találkozzanak esztétikai értékekkel, éljék át az azok által indukált
érzelmeket.

•

Környezeti nevelés: célja a fenntartható, környezettel harmonikus életvezetésre:
-

családi életre való nevelés;

-

egészséges életmódra való nevelés;

-

a Diákotthon otthon jellegének kialakítása.

A szabadon választható foglalkozások az előző évek tapasztalatai, a kollégisták
javaslatai és körükben végzett igényfelmérés alapján kerül összeállításra. Az egyéni
vagy csoportos foglalkozások megvalósításának alapvető célja a szabadidő hasznos
eltöltése, és az életkori sajátosságoknak megfelelő speciális ismeretek átadása.
Ennek megfelelően a 2008/2009-es tanévben az alábbi választható foglalkozásokat
kínáljuk kollégistáinknak:
•

Szabadidős és sport foglalkozások: célja, hogy a fiatalok a szellemi
foglalkozások mellett olyan tevékenységeket is végezzenek, melyek segítenek a
testi kondíciójuk megőrzésében, nem helyhez kötött feladatokat oldjanak meg. A
focisták nagy létszámát figyelembe véve a labdajátékok előnyt élveznek.

•

Kézműves foglalkozások: melyek során nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikai
nevelésre, a saját környezet igényes kialakítására.

•

Diákönkormányzati munka
-

A DÖK működési feltételeinek megteremtése;

-

Kötelezettségek és jogosultságok;

-

Képzéseken való részvétel (demokrácia, vitakultúra);

-

Diáktalálkozókon való részvétel;

-

Önismeret tréning;

-

Kommunikációs tréning.

A csoportos fogalakozások, megemlékezések, programok részletes leírását a tematikák
tartalmazzák. A munkaterv összeállításánál fontos szempont volt a diákok különböző
nemi, szociokulturális és iskolai hátterének, valamint iskolán túli elfoglaltságaiknak
figyelembe vétele, így a diákok érdeklődését tükröző, széles sávon mozgó programok
kínálatát céloztuk meg.

5.5.

Minőségirányítási és fejlesztési feladatok

A minőségirányítási csoport feladata a Vocational Academy intézményeiben 2004-ben
elindult Comenius 2000 minőségirányítási program működtetése. Ebben a
feladatkörében a minőségirányítási csoport folyamatos, határozatlan időre szóló,
konkrét célt tűz maga elé.
A Kt. 40. § (11) bekezdésének módosításával változnak az intézményi
minőségirányítási programmal kapcsolatos előírások, ennek részeként előírásra került,
hogy annak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és
az értékelés rendjét.
Rögzíteni kell benne továbbá a teljes körű intézményi önértékelés periódusát,
módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A
minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés
és értékelés eredményeit.
A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente köteles
értékelni a program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit. Az
értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy
az intézmény szakmai célkitűzései és működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz.
A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket
meg kell küldeni a fenntartónak, hogy a közoktatási intézményekben a szülők
bevonásával végezzenek teljesítményértékelést.
A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, nyilvánosságra
kell hoznia.
Az átmeneti rendelkezések alapján első ízben a 2008/2009. évet kell értékelnie a
közoktatási intézményeknek.
A minőségirányítási csoportban a diákotthont Strasszer György képviseli.

5.6.

Ifjúságvédelmi feladatok

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos intézményi feladatokat a 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről tartalmazza.
Az ifjúságvédelmi feladatokat végrehajtása során az együttműködés valamennyi, a
Diákotthonban feladatot ellátó munkatárs feladata. Miután a Diákotthon otthont nyújtó,
ellátó intézménykéni (is) funkcionál, ezért gyermek- és ifjúságvédelem tekintetében
elengedhetetlen a diák érdekében a szülővel, illetve az osztályfőnökökkel való szoros
együttműködés.
5.7.

DÖK működésével kapcsolatos feladatok

A 2007/2008-as tanévben kezdett szerveződni a kollégiumi Diákönkormányzat – a
diákok kezdeményezése alapján. A 2008/2009-es tanév kiemelt feladata tehát a DÖK
működéséhez megfelelő háttér biztosítása, a hatékonyan tevékenykedő érdekképviseleti
rendszer támogatása. Ennek érdekében ösztönözni kell a diákokat:
• A diákönkormányzati szabályzat elkészítésére;
• Az éves munkaterv elkészítésére és végrehajtására.
5.8.

Hagyományápolás és intézményi kultúra fejlesztésével
járó feladatok

A diákotthoni élet megszervezésével célunk, hogy biztosítani tudjuk lakóink testi-lelki
fejlődésének feltételeit; befogadó intézményként figyelembe véve a speciális tanulói,
szülői és iskolai igényeket, szokásokat. A tanulók napi életének kereteit a munkaterv
tartalmazza, végrehajtása pedig a munkatervben rögzítettek nyomán valósul meg – mely
minden esetben a kollégisták körében előzetesen készített igényfelmérésen alapul. A
diákotthoni tevékenységrendszer kialakításának alapelve, hogy az minden esetben a
tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjon. A feladat- és programterv
összeállításánál törekedtünk arra, hogy folytassuk eddigi sikeres programjainkat, a
diákok igényeire reagálva bővítsük azokat.
Hagyományos rendezvényeink
A 2008-2009. tanévben hagyományaink szerint megrendezzük:
• Születés- és névnapok megünneplése;
• Tanévnyitó rendezvények (karaoke);
• Mikulás nap;
• Karácsonyi műsor;
• Részvétel a 24 órás vetélkedőn;
• Ballagás.
Az intézményi kultúra fejlesztésével összefüggő tevékenységek
A 2008/2009-es tanévben az évfolyamokra bontott heti kötelező óraszámok figyelembe
vételével, a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja iránymutatásai alapján,
azonban a kollégista diákok érdeklődési körét figyelembe véve szervezzük a kötelező,

tematizált foglalkozásokat. Ebben a tanévben először, ezekhez a foglalkozásokhoz
igazítjuk mind a szabadidős, mind pedig a szabadon választható foglalkozásokat.
A foglalkozási rendet – a munkatervben meghatározottak alapján – az alábbi tematizált
hónapok mentén fűztük fel:
•

A mediterrán életérzés (görög-olasz-spanyol-porugál kultúra)

•

Kultúra a 3. világban

•

"Te is más vagy - Te sem vagy más"; tolerancia – antidiszkrimináció

•

Népek Karácsonya

•

A varázslatos Kelet (Kína, Japán, India és az arab országok kultúrája)

•

Karneválok a világban (Dél-amerikai kultúra)

•

Hungarikum

•

Kultúra a vasfüggönyön innen - avagy értékek a szocializmusban

•

Interkulturális találkozások.

6. MUNKÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS
2008/2009-ES TANÉVBEN

FELADATOK

A

A munkáltatással kapcsolatos feladatokat a diákotthon-vezetője a fenntartóval és az
igazgatóval egyeztetve hajtja végre!

6.1.

Helyettesítési rend

Törekedni kell a helyettesítések elkerülésére. A betegségen kívüli távollétet a
diákotthon-vezető engedélyezi.
•

A diákotthon-vezető feladatait távollétében a tagintézmény helyettes vezetője
látja el.

•

A nevelőtanárokat távollétében az ugyanolyan munkakört ellátó pedagógus
helyettesítheti.

•

A helyettesítés nevelőtanárok esetében vonatkozik a
meghatározott feladatok ellátásán túl az ügyelet biztosításra is.

•

A portai feladatokat ellátó munkatársak helyettesítését a diákotthon-vezetőjének
utasítása szerint, az arra kijelölt recepciós munkatárs látja el.

•

A helyettesítő pedagógus a helyettesítési kiírásban foglaltakat külön felszólítás
nélkül lássa el!

munkatervben

6.2.

A szabadság éves ütemezése

A szabadság éves ütemezését a Munka Törvénykönyve és a Szervezeti és működési
szabályzat határozza meg, a diákotthon-vezető engedélyezi. Szorgalmi időben
szabadságot az igazgató vagy a diákotthon-vezető, és csak kivételes, indokolt esetben
engedélyezhet.
A szabadság éves ütemezésénél figyelembe kell venni a Vocational Academy
Szakközépiskolájában, valamint a kollégista diákok anyaiskolájának éves szabadságtervét is.
•

2008. október 27-31. őszi szünet (5 nap)
pedagógiai fejlesztési tevékenység, ügyelet, ill. részben vagy egészben
szabadsággal kiváltható

•

2008. december 22-23, 29-31, 2009, január 2. (6 nap)
szabadsággal kötelezően kiváltandó

•

2009. április 09-15. tavaszi szünet (3 nap)
pedagógiai fejlesztési tevékenység, ügyelet, ill. részben vagy egészben
szabadsággal kiváltható

•

2009. július 1-től augusztus 15-ig nyári szünet
a diákotthon-vezetővel történt egyeztetés alapján pedagógiai fejlesztési
tevékenység, ügyelet, ill. részben vagy egészben szabadsággal kiváltható.

7. ESEMÉNYNAPTÁR A 2008/2009-ES TANÉVRE
A részletes – napi tevékenységeket is rögzítő – programterv a Munkaterv külön
mellékletét képezi.

A hónap
feldolgozandó
témaköre

Dátum

Szabadidős
foglalkozás
(13.00 - 14.30)

Szabadon
választható
foglalkozások
18.30-20.00

Tematizált
foglalkozások (évi
min. 37 óra - ebből
22-re az
alapprogram ad
tartalmat!)

Tematizált foglalkozások
tartalma
20.00 - 20.45

Résztvevő
évfolyamok

augusztus
30
31
szeptember 1.

Bogrács-party
előkészítése

Mediterrán piac

2

Bogrács-party
előkészítése

Tanévnyitó
bogrács-party

3

Dekoráció

Dekoráció

4

Karaokae-show
előkészítése

Tanévnyitó
karaoke-show

Egyén és közösség

Tanévnyitó kollégiumi
gyűlés

összevont

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

A mediterrán életérzés (görög-olasz-spanyol-porugál kultúra)

6

Társasjátékozás

Étterem
dekoráció
Étterem
dekoráció
Étterem
dekoráció

Dekoráció

Sport

Fényképválogatás

Tablókészítés a
mediterrán
estekhez

Önismeret

Nyári élménybeszámoló

9.

Recepetek
válogatása

A mediterrán
konyha

Tanulásmódszertan

Az érzékelés, mint a
tapasztalás forrása

10.

Mez készítése

Foci-kupa
selejtező

Művészet- és
információs kultúra

Mediterrán sztereotípiák,
nemzeti jellegzetességek

11.

Társasjátékozás

Filmklub: Bazi
nagy görög lagzi

Önismeret

Személyiségtípusok,
vérmérséklet (movie about
stereotipes)

Művészet- és
információs kultúra

Képzőművészet a
mediterrán kultúrában

9.

Önismeret

Én és a közösség,
szerepek

10.

Tanulásmódszertan

Tanulás és pihenés helyes
arányai, regenerálódás

11.

Dekoráció
Társasjátékozás

12, 13

19
20
21
22

Társasjátékozás

23

Társasjátékozás

A foci-kupa
előkészítése
A mediterrán
táncház
előkészítése

24

Szurkolótábor
szervezése

Foci-kupa döntő

Zeneválogatás

Mediterrántáncház

Művészet- és
információs kultúra

A mediterrán zene

12, 13

29

Műsor
összeállítása

Október 6-i
megemlékezés
előkészítése

Tanulásmódszertan

Tanulási szokások

9.

30

Szimbólumok
gyűjtése

Az 1. emelet
dekorálása

Környezeti nevelés

Társasjátékozás

Filmklub: Baraka
Október 6-i
megemlékezés
előkészítése

25
26
27
28

október 1.
2

dekoráció

Önismeret

Szimbólumrendszerek a
környezetünkben
Non-verbális
kommunikáció
értelmezése

Egyén és közösség

októberi kollégiumi gyűlés

összevont

Értékek, értékrendek a 3.
világban

9.

10.
11.

3
4
5

7

Társasjátékozás
Maori
motívumok
gyűjtése

8
9

Az 1. emelet
dekorálása
Filmklub:
Madagaszkár

Önismeret
Magyarság,
európaiság, nemzeti
lét

Társasjátékozás

Az 1. emelet
dekorálása

Művészet- és
információs kultúra

Maori motívumok

Csapatok
szervezése

Sport a 3.
világban

Önismeret

Én és a sport

13

Társasjátékozás

Az 1. emelet
dekorálása

Művészet- és
információs kultúra

Törzsi kultúrák
megjelenése az ifjúság
körében

9.

14

ismertető
Nagy magyar
anygagok gyűjtése vadászok
Afrikáról
Afrikában

Önismeret

Férfi-női szerepek a 3.
világban

10.

15

Törzsi est
előkészítése

Október 23-i
megemlékezés
előkészítése

Tanulásmódszertan

Emlékezet a tanulásban,
memorizálás

11.

16

Törzsi est
előkészítése

Törzsi kultúrák
estje

Művészet- és
információs kultúra

Népi társasjátékok a 3.
világban

20

Műsor
dekorációja

Filmklub:
Quoiántsquátsi

Magyarság,
európaiság, nemzeti
lét

Október 23-i
megemlékezés

összevont

21

Társasjátékozás

Ismerkedés a
hangszerekkel

Művészet- és
információs kultúra

Törzsi zenék és
hangszerek

10.

10
11
12

Kultúra a 3. világban

6

Október 6-i
megemlékezés

összevont
11.
12, 13

12, 13

17
18
19

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
november 1.
2

3

Töklámpások
variációinak
összegyűjtése

4

Társasjáték

5

dekoráció

Töklámpás
készítése
Filmklub:
Macskajaj
Csörgőlabda
bajnokság

6

Társasjáték

környezeti nevelés

Angolszász tradíciók

9.

Önismeret

Bizalomjátékok

10.

Tanulásmódszertan

Tanulási hátrányok (dis-)

11.

Filmklub: Az élet
szép

környezeti nevelés

Romboló hatások és a
környezet

dekoráció

Mini ability-park
előkészítése

Tanulásmódszertan

Koncentráció fejlesztése

9.

Társasjáték

Mini ability park
előkészítése

környezeti nevelés

Akadálymentesítés

10.

Társasjáték

Mini ability park
előkészítése

Önismeret

Viszonyulás a kevesebb
eséllyel rendelkezőkhöz

11.

dekoráció

Mini ability-park
a Camelotosokkal

Tanulásmódszertan

Képességek és készségek
jelentőssége a tanulásban

12, 13

12, 13

7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

"Te is más vagy - Te sem vagy más"; tolerancia - antidiszkrimináció

10

Látogatás
az
Ability parkba
Társasjáték
Fényképválogatás
Társasjáték
Társasjáték

A MI
Magyarországunk
- térkép
Filmklub. Túl a
barátságon
A MI
Magyarországunk
- térkép
Filmklub:
Esőember

Önismeret
Magyarság,
európaiság, nemzeti
lét

Másság, elfogadás

9.

Kisebbségek

10.

környezeti nevelés

Falvak, városok

11.

Önismeret

Ép testben ép lélek

12, 13

21
22
23
24

Képek válogatása

25

Társasjáték

A MI
Magyarországunk
- térkép
Vitafórum egy
meghívott exdrogossal

26

Adventi koszorú
variációk, minták

Filmklub:
Trainspotting

tanulásmódszertan

Serkentő, élénkítő szerek
és a tanulás

27

Beszélgetés az
advent
szimbólumairól

Adventi koszorú
készítése

környezeti nevelés

Adventi népszokások

28
29
30

Advent 1.
gyertyájának
meggyújtása

környezeti nevelés

Szülőföldem

egyén és közösség

novemberi kollégiumi
gyűlés

9.
összevont
11.

12, 13

Tanulásmódszertan

Interkulturális tanulás - a
Karácsony különböző
megítélése

9.

Környezeti nevelés

Karácsony, mint áru fogyasztó társadalom

10.

Önismeret

Az ünnep megélése

11.

Egyén és közösség

Mikulás a Kollégiumban

Életmód, életvitel

Karácsonyi dalok

9.

Tanulásmódszertan

Tradíciók átörökítése tanulás a szájhagyomány
útján

10.

Mézeskalács-sütés Mézeskalács
előkészítése
sütése

környezeti nevelés

Karácsonyi jelképek a
vallásokban

11.

Készülés a
karácsonyi
műsorra

egyén és közösség

decemberi kollégiumi
gyűlés

összevont

karácsonyi
dekoráció

december 1.

Karácsonyi
dekoráció

2

Társasjátékozás

3

Mikulás-csomag
készítése

Karácsonyi
dekoráció
Készülés a
karácsonyi
műsorra

4

karácsonyi
dekoráció

Karácsonyi
dekoráció

összevont

5
6
Advent 2.
gyertyájának
meggyújtása

7

Készülés a
karácsonyi
műsorra

9

karácsonyi
dekoráció

Karácsonyfadíszkészítés

10

11

Népek Karácsonya

8

Készülés a
karácsonyi
műsorra

Készülés a
karácsonyi
műsorra

12
13
14

Advent
gyertyájának
meggyújtása

15

KarácsonyfaKarácsonyfa
állítás előkészítése állítása

Környezeti nevelés

Az ünnepi környezet
(karácsonfadíszek, asztal)

9.

16

Készülés a
karácsonyi
műsorra

Életmód, életvitel

Az ünnepi asztal

10.

17

karácsonyi
dekoráció

Egyén és közösség

Népek Karácsonya

11.

18

ajándékok
csomagolása

Egyén és közösség

Karácsony a
Kollégiumban

19

ajándékok
csomagolása

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3.

Karácsonyi
diafilmek
Filmklub: Grincs
Filmklub:
Kiskarácsony
mindenáron
Filklub: Hollyday
Advent 4.
gyertyájának
meggyújtása

összevont

31
január 1.
2
3
4
5

Társasjátékozás

6

dekoráció

7
8

Textilfestés kaligráfia

Életmód, életvitel

A család szerepe

9.

Tanulásmódszertan

Íráskép vagy képírás

10.

Társasjátékozás

Filmklub: Az
utolsó szamuráj
Harcművészeti
bemutató (aikido,
kendo, sumo)

Művészet- és
információs kultúra

Harcművészetek

11.

Társasjátékozás

Textilfestés kaligráfia

Életmód, életvitel

Halott-kultusz

Társasjátékozás

Füdők dekorálása

Művészet- és
információs kultúra

A tisztálkodás művészete

9.

Ping-pong
bajnokság
előkészítése

Testfestés
(henna)

Kínai horoszkóp

10.

dekoráció

Ping-pong
bajnokság

Életmód, életvitel
magyarság,
európaiság, nemzeti
lét

A keleti motívumok
megjelenése Európában

11.

Társasjátékozás

Filmklub: Egy
gésa emlékiratai

Művészet- és
információs kultúra

A Gésa kultúra

12, 13

dekoráció

Filklub: A szerető

Tanulásmódszertan

Továbbtanulás

9.

Művészet- és
információs kultúra

A szexualitás művészete

10.

Társasjátékozás

Fürdők
dekorálása
Fürdők
dekorálása

Önismeret

Meditáció, relaxáció

11.

dekoráció

Tai-chi, jóga

egyén és közösség

félévi értékelő kollégiumi
gyűlés

26

Teaház
előkészítése

Keleti teaház
előkészítése

Egyén és közösség

Illemtan

9.

27

Teaház
előkészítése

Keleti teaház
előkészítése

tanulásmódszertan

A testbeszéd

10.

28

Teaház
előkészítése

Keleti teaház

Művészet- és
információs kultúra

A teakészítés művészete

29

Origami

Origami

Életmód, életvitel

Gyógynövényteák

12, 13

papírmaché
előkészítése

papírmasché
massza készítése

Művészet- és
információs kultúra

Karneváli kultúra

9.

papírmaché
előkészítése

papírmasché
massza készítése

Egyén és közösség

Szurkolói kultúra

10.

papírmaché
előkészítése

Rugósfoci,
csocsó, gombfoci

egyén és közösség

Önkifejezés és a jelmezek

11.

12, 13

9
10

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

A varázslatos Kelet (Kína, Japán, India és az arab országok kultúrája)

11

22

társasjátékozás

összevont

23
24
25

11.

30
31

2
3
4

Karneválok a világban
(Dél-amerikai kultúra)

február 1.

társasjátékozás

Papírmasché
maszk dekorálása

Művészet- és
információs kultúra

Maszkok szimbolikája

9

jelmezkészítés

Jelmezkészítés

Tanulásmódszertan

A tanulás feltételei
(háttérzaj)

9.

10

jelmezkészítés

Művészet- és
információs kultúra

Képzőművészet latinAmerikában

10.

11

jelmezkészítés

Jelmezkészítés
A karnevál
előkészítése

Életmód, életvitel

A Busó-járás

11.

12

Karnevál
előkészítése

Koleszkarnevál

tanulásmódszertan

Megosztott tanulás

5

12, 13

6
7
8

12, 13

13
14
15
Életmód, életvitel

A zene hatása a
közérzetünkre

dekoráció

latin zene
felkészülés
latin táncok
tanulása

egyén és közösség

februári kollégiumi gyűlés

18

tánc-est
előkészítése

Latin tánc-est

Környezeti nevelés

Fény és zajártalmak

11.

19

capoeira
bemutató
előkészítése

Capoeira
bemutató

Életmód, életvitel

Egészséges életmód,
méregtelenítés

12, 13

23

társasjátékozás

A 2. emelet
dekorálása

Környezeti nevelés

A Föld védelme, esőerdők

24

megemlékezés
előkészítése

25

dekoráció

A 2. emelet
dekorálása
Filmklub: 1492 A
paradicsom
meghódítása

Egyén és közösség
Magyarság,
európaiság, nemzeti
lét

A társadalom hierarchiája
(indiánok)
Megemlékezés a
kommunizmus
áldozatairól

26

társasjátékozás

A 2. emelet
dekorálása

Művészet- és
információs kultúra

Ősi kultúrák nyomában
(inka, maja)

2

karaokae-est
előkészítése

Magyar dalok
karaokae estje

Tanulásmódszertan

Audiovizuális tanulás

9.

3

játszóház
előkészítése

Játszóház - népi
játékaink

Művészet és
információs kultúra

Magyar népművészet

10.

4

vetélkedő
előkészítése

Városvetélkedő
előkészítése

Életmód, életvitel

Lokálpatriotizmus

11.

dekoráció

Filmklub: Magyar
vándor

Tanulásmódszertan

Történeti források,
forráselemzés

12, 13

a megemlékezés
előkészítése

Városvetélkedő

Életmód, életvitel

Fesztiválok kereslet/kínálat

9.

vetélkedő
előkészítése

Városvetélkedő

Tanulásmódszertan

Kollektív tanulás

10.

16

zene válogatása

17

9.
összevont

20
21
22
9.
10.
összevont
12, 13

27
28

5
6

Hungarikum

március 1.

7
8
9
10

11

a barokk Győr forráselemzés

12

a megemlékezés
előkészítése

Városvetélkedő
Filmklub:
Szabadság,
szerelem

Művészet és
információs kultúra
Magyarság,
európaiság, nemzeti
lét

A barokk Győr

11.

Március 15-i
megemlékezés

összevont

13
14
15
16
17

Foci-bajnokság
előkészítése

Foci bajnokság

Életmód, életvitel

Sportolás fontossága

18

activity

Activity-est

egyén és közösség

márciusi kollégiumi gyűlés

összevont

19

társasjátékozás

Filmklub: 6:3

környezeti nevelés

Szelektív hulladékgyűjtés
megvalósíthatósága

12, 13.

23

zene válogatása

Népzene, néptánc Tanulásmódszertan

Média hatása a tanulásra

9.

24

társasjátékozás

Néptánc

Művészet és
információs kultúra

Magyar kortárs
képzőművészet

10.

25

Borkóstolás
előkészítése

Filmklub:
Kontroll

Életmód, életvitel

Szabálykövetés (avagy
kiskapuk keresése)

11.

26

Borkóstolás
előkészítése

Borkóstolás

Tanulásmódszertan

Puskázás

Életmód, életvitel

Mozgalmi lét

9.

Egyén és közösség

Önkéntesség, társadalmi
munka, kommunista
szombat

10.

Szovjet kultúra

11.

10.

20
21
22

12, 13

27
28

Terror háza

29
30

társasjátékozás

31

váltóverseny
előkészítése

Válóversenyek

húsvéti
előkészületek

Húsvéti
dekoráció

Művészet és
információs kultúra

Szocialista képzőművészet
remekművei

9.

húsvéti
előkészületek

Filmklub:
Taxidermia

Életmód, életvitel

Lakótelep-játszótér

10.

15

felkészülés a kimit-tud-ra

Filmklub:
Eldorádó

Életmód, életvitel

Szocializáció

11.

16

felkészülés a kimit-tud-ra

Ki-mit-tud?

Tanulásmódszertan

Vörösdiploma

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

kultúra a vasfüggönyön innen - avagy értékek a szocializmusban

dalok válogatása

Kisdobos - úttörő Művészet és
nap
információs kultúra
Best of
communism dalest
Életmód, életvitel

április 1.

kisdobos-nap
előkészítése

Filmklub: Tanú

Retro (film)

12, 13

14

12, 13

17
18
19
20

felkészülés a
giccs-partyra

Retro
társasjátékok estje Életmód, életvitel

Jampi-kultusz

21

felkészülés a
giccs-partyra

Filmklub:
Csinibaba

egyén és közösség

áprilisi kollégiumi gyűlés

22

felkészülés a
giccs-partyra

Művészet- és
információs kultúra

Divatirányzatok a
szocializmusban

23

társasjátékozás

Giccs-party
Reklámzabálók
estje

Életmód, életvitel

Reklám befolyásoló hatása

27

a ballagás
előkészítése

Ballagási
dekoráció a
kollégiumban

Művészet- és
információs kultúra

Média-művészet

9.

28

a ballagás
előkészítése

Ballagás
előkészítése

Életmód, életvitel

Jellegzetes szocialista
ünnepek

10.

29

ballagási
dekoráció

Ballagás
előkészítése

egyén és közösség

Ballagás a kollégiumban

dekoráció

Filmklub: Éljen
május 1!

Tanulásmódszertan

Hitelesség a
történelemben

12

11

Sport-nap
előkészítése

Retro mese
délután

Életmód, életvitel

családi életre nevelés

9.

12

dekoráció

Filmklub: Amelie
csodálatos élete

egyén és közösség

barátságok

10.

13

Sport-nap
előkészítése

környezeti nevelés

intézmények környezeti
fenntarthatósága

11.

14

társasjátékozás

Sport-nap
Filmklub: Brian
élete

Életmód, életvitel

vallás a hétköznapokban

12.

környezeti nevelés

Nagytakarítás,
tisztítószerek

9.

9.
összevont
11.
12, 13

24
25
26

összevont

30
május 1.
2
3
4
5
6
7
8
9

15
16
17
18

Interkulturális találkozások

10

társasjátékozás

Activity party
Filmklub:
Moszkva tér

Életmód, életvitel

tömegközlekedés

20

dekoráció

Drats bajnokság

egyén és közösség

májusi kollégiumi gyűlés

21

Darts-bajnokság
előkészítése

Filmklub:
Jégkorszak

környezeti nevelés

Fairtrade

19

22
23
24

activity

10.
összevont
12.

25

a táncház
előkészítése

Filmklub: Parfüm

egyén és közösség

Én a társadalomban

9.

26

a táncház
előkészítése

Táncház

környezeti nevelés

környezettudatos vásárlás

10.

27

a karaokae-show
előkészítése

Életmód, életvitel

egészséges táplálkozás

11.

28

dekoráció

Filmklub: Lecsó
Tanévzáró
karaokae show

Tanulásmódszertan

Élethosszig tartó tanulás

12.

Egyén és közösség

tanévzáró kollégiumi
gyűlés

29
30
31
június 1.
2

"Önök kérték"

3

"Önök kérték"

4

"Önök kérték"

Filmklub:
Világfalu
Filmklub:
Világfalu
Filmklub:
Világfalu

5
6
7
8

"Önök kérték"

9

"Önök kérték"

10

"Önök kérték"

11

"Önök kérték"

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Filmklub:
Világfalu
Filmklub:
Világfalu
Filmklub:
Világfalu
Filmklub:
Világfalu

összevont

IX. FEJEZET - VOCATIONAL ACADEMY ESTI GIMNÁZIUM
ÉVES MUNKATERVE

A VOCATIONAL ACADEMY
ESTI GIMNÁZIUM

ÉVES MUNKATERVE

A 2008/2009. TANÉVRE

1. CÉLOK, FELADATOK
Célunk változatlan: a tanulni vágyó felnőtt jelentkezőket tanulmányaikban segíteni
az eredményes érettségi vizsga érdekében. Ezzel a könnyebb elhelyezkedési
lehetőséget, illetve a felsőfokú továbbtanulás esélyét biztosítjuk számukra.
Mindemellett nagyon fontos, hogy művelt, nagyobb tudással, tájékozottsággal
rendelkező emberek kerüljenek ki iskolánkból.
Legfőbb feladatunk: az intézményegység működésének megerősítése: ehhez
nélkülözhetetlen a megfelelő tanulólétszám és a szakszerű, színvonalas oktatómunka
biztosítása. Az oktatói munkában kiemelt szerepet kap az egyéni adottságok és
szándékok figyelembe vétele.

2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Tanáraink
A V.A. Általános- és Szakközépiskolában foglalkoztatott pedagógusok: 8 fő
Burján Imre
Kucska Péter
Pausits István
Márton Imre
Meixner Mihály
Nagyné Farkas Bernadett
Rebákné Németh Erzsébet
Tugya Csaba
A felnőttképzésben foglalkoztatott pedagógus:
Kassai Zoltán

1 fő

Óraadó pedagógus: 2 fő
Dombiné Klepp Zsuzsanna (fizika)
Juhász István (matematika)
A 2007-2008. tanévi megbízatások:

Intézményegység-vezető: Győrök Violetta
Osztályfőnökök: 9. E
10. E
11. E
12. E

Tugya Csaba
Márton Imre
Nagyné Farkas Beáta
Meixner Mihály

3. TANULÓI
LÉTSZÁMOK,
OSZTÁLYBA,
SOROLÁSOK A 2008-2009. TANÉVBEN

CSOPORTBA

Osztálylétszámok
9. E
10. E
11. E
12. E

11 fő
21 fő (1 magántanuló, saját kérésre)
13 fő (1 magántanuló, orvosi javaslatra)
5 fő

A 11-12. E osztály tanulói közösen vesznek részt informatika órákon.
Idegen nyelvi csoportbontás
Évfolyam
9. E
10.E
11.E
12.E

Angol nyelv
7
7 új belépő+3
+8
+2

Német nyelv
2
5 új +3
1 +4
- +3

4. TÁRGYI FELTÉTELEINK
Az esti gimnáziumi oktatásra az iskola B épületének II. emeleti helyiségeit használjuk, a
B 208., B 209., B 212., B 213. termeket, és művészettörténet oktatásához az interaktív
táblás , 1. emeleti termet.
Az informatika órákat az A épület A 208-as termében tartjuk.
Az iskola könyvtárát használják az esti gimnázium diákjai.

5. A TANÉV RENDJE
-

A jelentkező diákok évfolyamba sorolása az előzetes tanulmányokat igazoló
dokumentumok alapján, az oktatásról szóló LXXIX. számú, 1993. évi
törvénynek megfelelően történt. Minden tanuló megkapta a tanévkezdéshez
szükséges tájékoztatót, Tanulmányi és Vizsga-szabályzatot (TVSZ).
Beiratkozás: 2007. szeptember 15. 14 óra
Felelős: Győrök Violetta

-

A tanítás kezdete: 2007. szeptember 15., illetve 16.
A 10. évfolyamon kedden, csütörtökön jönnek iskolába, a 9., 11. és 12.
évfolyamosok hétfőn,szerdán és
a 11.,12. évfolyamosok még hetente

csütörtökön 15-18 óráig, minden harmadik hét csütörtökén 15 – 20.15-ig járnak
rendszeresen iskolába. A tanítás délutánonként 15 órától 20.15 óráig tart.
Felelős: - Győrök Violetta
- szaktanárok
-

A tanulók munkájának nyomon követése, értékelése a tanórákon folyamatosan
történik, a kötelezettségek teljesítése a TVSZ alapján folyik.
Felelős: - Győrök Violetta
- szaktanárok

-

Az előzetes tanulmányok alapján, a 11., 12. évfolyamon különbözeti vizsgákat
kell tenni művelődéstörténetből, és (vagy) társadalomismeretből.
Felelős: szaktanár

-

Kettő tanuló magántanulói jogviszonyban áll az iskolával, akik negyedévente
beszámolót tesznek. A beszámolók rendjéről, követelményeiről a diákokat
előzetesen tájékoztatni kell.
Felelős: - Győrök Violetta
- szaktanárok

-

Érettségire jelentkezés 2008. február 15-ig
Felelős: Győrök Violetta
Az érettségi megszervezése febr.-május
Felelős: Győrök Violetta

Az esti tagozatos gimnázium 2008-2009. tanévének időbeosztása
1. Tanítási napok:
9. E osztály
(hétfő-szerda)

10. E osztály
(kedd-csütörtök)

IX. 15.,17.,22.,24.,29.
X.. 1.,6.,8.,13.,15.,20.,22.
XI. 3.,5.,10.,12.,17.,19.,24.,26.
XII. 1.,3.,8.,10.,15.,17.,
I. 5.,7.,12.,14.,19.,21.,26.,28
II. 2.,4.,9.,11.,16.,18.,23.,25.
III. 2.,4.,9.,11.,16.,18.,23.,25.,30.
IV. 1.,6.,8.,15.,20.,22.,27.,29.
V. 4.,6.,11.,13.,18.,20.,25.,27.
VI. 3.,8.,10.
IX. 16.,18.,23.,25.,30.
X.. 2.,7.,9.,14.,16.,21.
XI. 4.,6.,11.,13.,18.,20.,25.,27.
XII. 2.,4.,9.,11.,16.,18.
I. 6.,8.,13.,15.,20.,22.,27.,29.
II. 3.,5.,10.,12.,17.,19.,24.,26.
III. 3.,5.,10.,12.,17.,19.,24.,26.
IV. 2.,7.,16.,21.,23.,28.,30.
V. 5.,7.,12.,14.,19.,21.,26.,28.

VI. 2.,4.,9.,11.
11. E osztály
(hétfő-szerda)

IX. 15.,17.,22.,24.,29.
X.. 1.,6.,8.,13.,15.,20.,22.
XI. 3.,5.,10.,12.,17.,19.,24.,26.
XII. 1.,3.,8.,10.,15.,17.,
I. 5.,7.,12.,14.,19.,21.,26.,28
II. 2.,4.,9.,11.,16.,18.,23.,25.
III. 2.,4.,9.,11.,16.,18.,23.,25.,30.
IV. 1.,6.,8.,15.,20.,22.,27.,29.
V. 4.,6.,11.,13.,18.,20.,25.,27.
VI. 3.,8.,10.

12. E osztály
(hétfő-szerda)

IX. 15.,17.,22.,24.,29.
X.. 1.,6.,8.,13.,15.,20.,22.
XI. 3.,5.,10.,12.,17.,19.,24.,26.
XII. 1.,3.,8.,10.,15.,17.,
I. 5.,7.,12.,14.,19.,21.,26.,28
II. 2.,4.,9.,11.,16.,18.,23.,25.
III. 2.,4.,9.,11.,16.,18.,23.,25.,30.
IV. 1.,6.,8.,15.,20.,22.,27.,29.
V. 4.,6.,11.,13.,18.,20.,25.,27.
VI. 3.,8.,10..

Tömbösített informatika órák a 11. E, 12. E osztályokban:
IX.25., X.16.,XI.6.,27.,XII.18.,I.22.,II.12.,III.5.,26.,IV.16.,V.7.,28.
2. Vizsgák időpontjai:
Negyedévi vizsgák: – a magántanulók és a különbözeti vizsgázók részére
– időpontok: november 17-20 -ig, március 16-20 -ig
Félévi vizsgák: – mindenki részére kötelező,
– időtartam: január 12-15 , illetve június 8-11 között,
– a szaktanár által meghatározott időpontban,
– a szaktanár által meghatározott módon.
Érettségi vizsgák: A miniszteri rendelet szerint:
írásbelik: 2009. május 4-25-ig
szóbelik: 2009.június 4-10.,15-26. között.

