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A munkaterv jogszabályi háttere
A munkaterv a következő jogszabályok előírásainak szem előtt tartásával készült:
 a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről
 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelete a 2016. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendről
 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsgaszabályzatról
 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről

A tanév kiemelt feladatai
1.

Felkészülés a 2017. évi intézményellenőrzésre
Az Oktatási Hivatal jogszabályi kötelezettségének eleget téve a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 147. § (1) bekezdésének megfelelően 2016. július 20-ig
elkészítette a 2017. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervét. 2016.
július 30-án e-mailben értesítést küldött, hogy az Újbudai József Attila Gimnázium is
bekerült a 2017. évi ellenőrzési tervbe, tehát az intézmény országos pedagógiaiszakmai ellenőrzésére a 2017. évben kerül majd sor, amelynek pontos időpontjáról
az Oktatási Hivatal 2016. november 30-ig küld értesítést.
A tanfelügyeleti látogatások megszervezéséhez szükséges adatok megadására
szolgáló online felületen (https://dari.oktatas.hu) 2016. szeptember 16-ig
ellenőriztük az intézménnyel kapcsolatos adatokat.

2.

A pedagógusok minősítése
2015 júniusában megalakult a pedagógiai önértékelő csoport, melynek tagjai:
 Fodorné Borhidi Enikő mesterpedagógus, tanfelügyelő
 Cseke Lajos mesterpedagógus, tanfelügyelő
 Csordásné Tóth Éva mesterpedagógus, szaktanácsadó
 Nagy Botond mesterpedagógus, szaktanácsadó
 Kalamár Gábor közoktatási vezető szakos pedagógus
 Szabadkai László közoktatási vezető szakos pedagógus
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2015-ben sikeres minősítésen vett részt négy pedagógusok (zárójelben az elért
minősítési fokozat):
 2015. október 8.: Kilián Erzsébet (Pedagógus II.)
 2015. október 9.: Murányi Yvett (Pedagógus II.)
 2015. október 16.: Hlavathy Andrea (Pedagógus I.)
 2015. november 17.: Darida Sarolta (Pedagógus II.)
2016-ban sikeres minősítésen vett részt öt pedagógusok (zárójelben az elért
minősítési fokozat):
 Kalamár Gábor (Pedagógus II.)
 Goricsán Mariann (Pedagógus II.)
 Szánthóné Érdi Ágnes (Pedagógus II.)
 Vágó János (Pedagógus I.)
 Brunner István (Pedagógus II.) – 2016. szeptember 20-án.
 Dr. Irás Katalin (ideiglenes Pedagógus II.) minősítését az OH törölte. Őt
2017. január 1-től – dr. Erzséné Kollár Judit igazgatóhelyettessel és
Juhász András igazgatóval együtt – végleges Pedagógus II. státusba
helyezik.
A 2017. évi pedagógusminősítésre 8 kolléga jelentkezett (zárójelben a megcélzott
minősítési fokozat):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abermann Júlia
Bruckner Szilvia
Gálos Katalin
Kuti-Palát Andrea
Szabadkai László
Vukovits Mariann
Erzséné Kollár Judit
Juhász András

(Pedagógus I.)
(Pedagógus II.)
(Pedagógus II.)
(Pedagógus II.)
(Pedagógus II.)
(Pedagógus II.)
(végleges Pedagógus II.)
(végleges Pedagógus II.)

2016-ban tanfelügyeleti látogatást kapott
 Dr. Csordásné Tóth Éva mesterpedagógus
 Nagy Botond mesterpedagógus
 Juhász András (Pedagógus II.) – intézményvezetői ellenőrzés
3.

A diákok, különösen a végzősök felkészítése az érettségi vizsgakövetelmények
változásaira
Az előző tanév végén megjelent a 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet az érettségi
vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.4.) OM rendelet
módosításáról. Az Oktatási Hivatal elkészítette a rendelet szövegének
vizsgatárgyankénti bontását. Az egyes munkaközösségek feladata, hogy
felkészítsék az iskola tanulót, különösen az végzős évfolyam diákjait az érettségi
vizsgára.
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Munkaközösségek, munkaközösség-vezetők
 Bundschuhné Dolgos Mariann









Deák Zoltán
Szabadkai László
Fodorné Borhidi Enikő
Gecséné Nagy Judit
dr. Irás Katalin
Nagy Botond
Kilián Erzsébet
Gálosné Kiss Katalin

angol-német-orosz munkaközösség
fizika-informatika munkaközösség
humán munkaközösség
biológia-kémia- földrajz munkaközösség
matematika munkaközösség
neolatin munkaközösség
osztályfőnöki munkaközösség
testnevelés munkaközösség
történelem munkaközösség

Osztályok, tagozatok; osztályfőnökök
9.NY évfolyam
 9.NYC francia NYEK /spanyol NYEK
 9.NYD kezdő angol NYEK / haladó angol NYEK

dr. Delbó Rita
Murányi Yvett

9. évfolyam





9. A
9. B
9. C
9. D

nyelvi orientációs osztály
emelt szintű biológia/ emelt szintű matematika
francia NYEK /spanyol NYEK
kezdő angol NYEK / haladó angol NYEK

Ivanics Zsuzsanna
dr. Csordásné Tóth Éva
Cseke Lajos
Hlavathy Andrea

10. évfolyam
 10. A emelt szintű biológia/nyelvi orientációs osztály Nagy Botond
 10. C francia NYEK /spanyol NYEK
Kilián Erzsébet
 10. D kezdő angol NYEK / haladó angol NYEK
Eredics Anita
11. évfolyam





11. A
11. B
11. C
11. D

nyelvi orientációs osztály
emelt szintű biológia/emelt szintű matematika
francia NYEK /spanyol NYEK
kezdő angol NYEK / haladó angol NYEK

Brunner István
Tuza Andrea
Vukovits Marianna
Szabadkai László
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12. évfolyam





12. A
12. B
12. C
12. D

nyelvi orientációs osztály
emelt szintű biológia/emelt szintű matematika
francia NYEK /spanyol NYEK
kezdő angol NYEK / haladó angol NYEK

Kiss Dóra
Kutasi László
Kuti-Palát Andrea
Nagyné Dauner Mária

Iskolai ünnepélyek, emléknapok
 október 6.

megemlékezés az aradi vértanúkról

 október 23. iskolai megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
 február 25.

megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

 március 15. iskolai

megemlékezés

az

1848-49-es

forradalomról

és

szabadságharcról
 április 11.

költészet napi megemlékezés, koszorúzás a József Attila-szobornál

 április 16.

megemlékezés a holokauszt áldozatairól

 június 4.

megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

Programsorozat az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére
Az idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. Ebből
az alkalomból több megemlékezést is tartunk.
 2016. szept. 15 – nov. 15: ’56 = 60 pillanat – összművészeti programsorozat
 2016. október 15:
 2016. október 19.

az 1956-os forradalomról (a diákok által készített) kisfilmek,
interjúk leadásának határideje
az 1956-ról készített filmek, interjúk bemutatása

 2016. október 21.

iskolai megemlékezés az 1956-os forradalomról és
szabadságharcról
 2016. november 8. Mansfeld László előadása az 1956-os forradalomról, különös
tekintettel testvéréről, Mansfeld Péterről
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Iskolai rendezvényeink











2016. aug. 30 – szept. 1.
2016. szeptember 1.
2016. szeptember 30.
2016. október 6.
2016. október 13.
2016. október 16-19.
2016. november 9.
2016. november 16.
2016. november 11.
2016. november 23.






2016. november 23.
2016. november 24.
2016. december 1-2.
2016.december 7.

 2016. december 13.
 2016. december 19.
 2016. december 20.





2016. december 21.
2017. február 8.
2017. március 31.
2017. április 3.

 2017. április 3-7.
 2017. április 6.
 2017. április 11.








2017. április 27-28.
2017. május 5.
2017. május
2017. május 29-30.
2017. június 13.
2017. június 23.

gólyatábor a 9.A, a 9.B, a 9.NYC és a 9.NYD részére
tanévnyitó ünnepély
kutatók éjszakája
az állatok világnapja - kutyabemutató
előadás a génmódosítás problémáiról
részvétel a prágai nemzetközi diákkonferencián
rajzelméleti előadás
rajzverseny
a kerület napja
„Szakmák napja” (pályaválasztási tanácsadás a 11-12.
évfolyam számára
Egészségnap a 9-10. évfolyam számára
adventi koszorúk készítése
szalagavató műsor, bál
Mikulás-est a pedagógusok, iskolai dolgozók
kisgyermekeinek, unokáinak
Christmas party
Premier – az iskolai filmtáborban készített filmek
bemutatása
karácsonyi ajándékkosár diákoknak, tanároknak,
szülőknek; dolgozói karácsony
osztálykarácsonyok
neolatin est – kulturális
„Zene bolondulásig” – zenenap, iskolai koncertek
Ádámok és Évák ünnepe – a JAG diákszínpadának
fellépése a József Attila Színházban
környezeti nevelési napok
angol és német nyelvű szavalóverseny
Versemlékezet a költészet napján, utána koszorúzás
Szóképek – a versillusztrációs pályázat eredményhirdetése
Levegőt! – József Attila szavalóverseny
JAG-napok
ballagás
látogatás a neolatin nyelvi intézetekben
tanulmányi kirándulások
iskolai tolerancia-nap
tanévzáró ünnepély
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A tanév folyamán rendszeresen ismétlődő programok

 Könyvtári kedd – a szellem embereinek találkozása a jövő értelmiségével – havonta
 Villanásnyi művészet – a hét képe és idézete hétről hétre
 AMM – az Alkotóműhely művészei – meghívott előadók kéthetente
 Olvasókör – kortárs művek tanároknak kéthavonta
 Operakaland – látogatások az Operaházban
 a természetjáró kör túrái havonta
 Kikötő – könyvtári diákdélután, beszélgetés az élet kis és nagy kérdéseiről –
havonta
 Oázis – a beszélgetős teadélután a könyvtárban pedagógusoknak
 Rejtvénymánia – változatos fejtörők és rejtvények hétről hétre
 A matematika világa – ismeretterjesztő szakkör hetente a matematika érdekes
jelenségeiről, matematikatörténetről

Iskolai szünetek, tanítás nélküli munkanapok
Iskolai szünetek
 őszi szünet:

 téli szünet:

 tavaszi szünet:

2016. november 2-4.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).)
2016. december 22. – 2017. január 2.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).)
2017. április 13-18.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).)

Tanítás nélküli munkanapok
 2016. október 3. hétfő

tantestületi kirándulás

 2017. január 23. hétfő

félévi osztályozó konferencia

 2017. április 28. péntek

JAG-nap

 2017. május 8. hétfő

írásbeli érettségi vizsga (magyar nyelv és irodalom)

 2017. május 9. kedd

írásbeli érettségi vizsga (matematika)

 2017. május 10. szerda

írásbeli érettségi vizsga (történelem)
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Tanulmányi munka
A tanulók teljesítményének mérése, értékelése
 2016. augusztus 29-30.
 2016. szept. 1 – okt. 22:
 2016. szeptember 7.
 2016. szeptember 16.
 2016. szeptember 19-20.
 2016. szeptember 28.







2016. október 5-6.
2016. október 17-27.
2016. november 10-14.
2016. november 21-25.
2016. december 20.
2017. január 9-április 30.







2017. január 9.
2017. január 10.
2017. január 11-12.
2017. április
2017. április 19.






2017. április 19-21.
2017. április 24-26.
2017. május 8-26.
2017. május 18.

 2017. május 24.
 2017. május 30-31.
 2017. június 6.





2017. június 7.
2017. június 8.
2017. június 8-15.
2017. június 19-30.

osztályozó- és javítóvizsgák
Az általános iskolák értesítése egykori tanulóik
eredményességéről
szintfelmérés matematikából 9. évfolyamon
a matematika kisérettségi vizsga témaköreinek
kihirdetése a 10. évfolyam számára
kisérettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból a 12.
évfolyam számára
pótló kisérettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból
a 12. évfolyam számára
neolatin próbanyelvvizsgák
őszi írásbeli érettségi vizsgák emelt és középszinten
őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák
a középszintű szóbeli érettségi témakörök kihirdetése
a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálata
spanyolvizsga a 9.NYC osztályban
franciavizsga a 9.NYC osztályban
angolvizsga a 9.NYD osztályban
neolatin próbanyelvvizsgák
próbaérettségi vizsga matematikából a végzős
évfolyam számára
tavaszi osztályozóvizsgák I. (angol)
tavaszi osztályozóvizsgák II. (neolatin)
írásbeli érettségi vizsgák emelt és középszinten
kisérettségi vizsga matematikából a 10. évfolyam
számára
kompetenciamérés a 10. évfolyamon matematikából és
anyanyelvből
angolvizsga a 9.NYD osztályban
a 2017. őszi kisérettségi tételeinek kiadása a 11.
évfolyam számára
spanyolvizsga a 9.NYC osztályban
franciavizsga a 9.NYD osztályban
tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák
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Tanulmányi versenyek, tantárgyi vetélkedők












2016. szeptember 23.
2016. szeptember 30.
2016. október 14.
2016. október 26.
2016. november 16.
2016. december 15.
2017. január 6.
2017. február 8.
2017. február 15.
2017. február 17.
2017. március 6.






2017. március 20.
2017. március 22.
2017. március 23.
2017. március

jelentkezés az OKTV-re
kutatók éjszakája
a házi tanulmányi verseny témáinak kiírása
„Szóról szóra” - nyelvhelyességi verseny
iskolai rajzverseny
Arany Dániel Matematikaverseny
Bolyai Matematika Csapatverseny
neolatin est – kulturális vetélkedő
„Tavaszváró” humán műveltségi vetélkedő
Zrínyi Ilona Matematika tesztverseny
a házi tanulmányi versenyek pályamunkáinak
leadása
történelemvetélkedő a 9. évfolyam számára
történelemvetélkedő a 10. évfolyam számára
történelemvetélkedő a 11. évfolyam számára
„Matematika határok nélkül” verseny

Felkészítés a kompetenciamérésre
 2017. november 7-11.
 2017. május 15-19.

Felkészítés az anyanyelvi
kompetenciamérésre I.
Felkészítés az anyanyelvi
kompetenciamérésre II.

és

a

matematikai

és

a

matematikai

Tanulmányutak, kirándulások, táborok
Belföldi iskolai tanulmányutak, kirándulások






2016. október 10-11.
2016. október 13-15.
2017. február 24.
2017. április 10-12.
2017. május 29-30.

őszi terepgyakorlat
JAG filmforgató tábor Verőcén és Vácott
emléktúra Recskre
tavaszi terepgyakorlat Erdélyben
tanulmányi kirándulások
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Külföldi iskolai tanulmányutak





2016. október 16-20.
2017. március
2017. április 7-14.
2017. június 5-11.

tanulmányút Spanyolországba
olasz nyelvi diákcsere program Vicenzában
tanulmányút Franciaországba
tanulmányút Angliába

Nyári táborok
 2017. július
 2017. augusztus
 2017. augusztus

vízitúra a Tiszán
sporttábor
tehetséggondozó tábor általános iskolásoknak (az
ÚPI szervezésében)

Nevelőtestületi értekezletek, pedagógiai megbeszélések











2016. augusztus 22-23.
2016. augusztus 24.
2016. augusztus 24-29.
2016. szeptember 5.
2016. szeptember 15.
2017. január 23.
2017. február 2.
2017. május 3.
2017. június 15.
2017. június 30.

iskolavezetőségi megbeszélések
alakuló értekezlet, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás
munkaközösségi értekezletek
kibővített iskolavezetőségi értekezlet
nyitó értekezlet
első félévi osztályozó konferencia
nevelési értekezlet
év végi osztályozó konferencia a végzős osztályokban
év végi osztályozó konferencia
tanévzáró értekezlet

A tanulást és a tanítást segítő foglalkozások
„Kikötő” (diákoknak)
 Könyvtári diákdélután: beszélgetés az élet kis és nagy kérdéseiről a könyvtárban
egy tea mellett pszichológiai témákról.
 Koordinálja, vezeti: Abermann Júlia pszichológus és Horváthné Székely Andrea
könyvtáros.
 A foglalkozások havi egy alkalommal, szerdán 15 órakor kezdődnek az alábbi
napokon: szept. 28., okt. 26., nov. 30., dec. 14., jan. 25., febr. 22., márc. 29., ápr. 19.,
május 17., június 10.)
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„No para” (stresszkezelő csoport diákoknak)
 A foglalkozásokat vezeti: Abermann Júlia pszichológus
 Elsősorban az iskolai számonkérésekhez (dolgozat, szóbeli felelés) kapcsolódó
félelmek leküzdéséhez hasznosítható technikákkal ismerkednek meg a részvevők.
 A foglalkozások időpontjai:
 a 9.NY, a 9. és 10. évfolyamnak: nov. 10., 17., 24., dec. 1. (csüt. 15 óra)
 a 11. és a 12. évfolyamnak: febr. 9., 16., 23., márc.2. (csüt. 15 óra)
„Érettségi turbó” (végzős diákoknak)
 A foglalkozásokat vezeti: Abermann Júlia pszichológus
 Az érettségi előtt álló 12. évfolyam a készüléshez hasznos technikákkal
ismerkedhet meg: időmenedzsment, tanulási tippek, alap stresszkezelési
technikák.
 A foglalkozások időpontjai: március 9., 16., 23.
„Oázis” (tanároknak)
 Beszélgetős teadélután a könyvtárban pedagógusoknak
 Vezeti: Abermann Júlia pszichológus és Horváthné Székely Andrea könyvtáros
 A foglalkozások időpontjai: november 9., március 22.

Tanárjelöltek mentorálása
A 2016-ban két egyetem kereste meg az Újbudai József Attila Gimnáziumot azzal, hogy
a 2016-17. tanévben mentortanári végzettséggel rendelkező tapasztalt pedagógusaink
vállalkozzanak tanárjelöltek mentorálására.
Az első félévben két hallgatót fogadott gimnáziumunk. Mindketten 2016. augusztus 24én kezdték meg iskolai hosszú gyakorlatukat.
 Fábián Kata matematika – informatika szakos tanárjelölt
 a küldő egyetem: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 mentora:
dr. Irás Katalin
 konzulense:
Tassyné Berta Andrea – matematika
 konzulense:
Kováts-F. Péter - informatika
 Ocskó Judit magyar – média szakos tanárjelölt
 a küldő egyetem: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 mentora:
Gálos Katalin
 konzulense:
Gálos Katalin - magyar
 konzulense:
Cseke Lajos - média
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Kapcsolat a szülőkkel
Szülői értekezletek, fogadóórák
A gimnázium igazgatója és valamennyi pedagógusa heti egy fogadóórán várja a
szülőket. A fogadóóra időpontja az iskola honlapján található.







2016. szeptember 15.
2016. szeptember 15.
2016. november 10.
2016. december 20.
2017. február 2.
2017. április 20.

szülői értekezlet a 9.NY-12. évfolyam számára
iskolai SZMK-értekezlet, az Intézményi Tanács ülése
szülői fogadóóra a 9.NY-12. évfolyam számára
a karácsonyi ajándékkosár a szülők részvételével
szülői értekezlet a 9.NY-12. évfolyam számára
szülői fogadóóra a 9.NY-12. évfolyam számára

A partneri elégedettségmérés
 Az idei évben is felmérjük az iskola partnereinek véleményét az éves munkáról.
A felmérésben a pedagógusok, a diákok és a szülők véleményét kérdezzük egyegy kérdőíven. A három válaszadó csoport lényegében ugyanazon kérdésekről
mondhat véleményt. Ezek elemzése, összevetése segít megfogalmazni közös
feladatainkat.
 A végzős évfolyam diákjaitól és szüleiktől 2017. április 20-25-én kérünk
véleményeket.
 Az alsóbb évfolyam diákjaitól, a szülőktől és az iskola pedagógusaitól 2017. május
15-19-én.

Szülők akadémiája
 Új kezdeményezés: a szülőket érdeklő témákról meghívott előadók tartanak
interaktív előadásokat az iskola szervezésében.
 Első téma: a drogokról őszintén (várhatóan október-november folyamán).
 Terveink szerint először egy orvos, majd a BRFK munkatársa, az iskola rendőre
beszél a témáról.

Az igazgató beszámolója az Intézményi Tanácsnak
 2016. szeptember 15.
 2017. február 9.
 2017. június 30.

az igazgató beszámolója az éves munkatervről
az igazgató beszámolója az első félévi munkáról
az igazgató beszámolója az éves munkáról
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Beiskolázás
 2016. szeptember 20.
 2016. október 4-5.
 2016. október 10.
 2016. október 20.






2016. november 8.
2016. november 16-17.
2016. december 6.
2017. január 10.
2017. január 21.

 2017. január 26.
 2017. február 3.






2017. febr. 27-márc. 1.
2017. március 7.
2017. március 16-17.
2017. április 26.
2017. május 23.

 2017. június 22.

igazgatói tájékoztató a beiskolázásról a 8.-os szülőknek,
diákoknak
jelentkezés a 8. osztályosok számára meghirdetett
„Tehetség, tréning” tehetséggondozó szakkörökre
indulnak a „Tehetség, tréning” tehetséggondozó
szakkörök (2017. január 13-ig)
a tanulmányi területek kódjainak elküldése a Felvételi
Központnak
1. felvételi tájékoztató a 8.-os szülőknek, diákoknak
nyílt nap a nyolcadikos szülőknek, diákoknak
2. felvételi tájékoztató a 8.-os szülőknek, diákoknak
3. felvételi tájékoztató a 8.-os szülőknek, diákoknak
központi írásbeli felvételi vizsga anyanyelvből és
matematikából
pótló központi írásbeli felvételi vizsga
betekintés a kijavított felvételi dolgozatokba, értesítés a
központi felvételi dolgozatok eredményéről
szóbeli meghallgatások
az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
a tanulói adatlapok módosítása
értesítés a középiskolai felvételről
szülői értekezlet a leendő 9. évfolyamosok szüleinek; az
1. gólyatalálkozó
a leendő 9.-esek beiratkozása

A pedagógusok munkájának helyi ellenőrzése
Célja
az iskolában folyó munka minőségének megismerése és javítása
Területei, szintjei
 dokumentációk ellenőrzése, elemzése
 a munkaidő pontos betartásának ellenőrzése
 az oktató-nevelő munka ellenőrzése, értékelése az alábbi szinteken:
 munkaközösségi szint
 osztály-, fakultáció- illetve csoportszint
 egy-egy pedagógus esetében
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Formái
 időben rendszeres
 egyeztetett
Módszerei





óralátogatás
tanmenetek ellenőrzése
dolgozatok, írásos munkák megtekintése
digitnapló ellenőrzése (2016. október 21., december 16., 2017. január 20.,
március 17., április 28., június 7.)

Gyermek- és ifjúságvédelem
 a hátrányos helyzetű és a nehéz helyzetben élő tanulók felmérése
 konzultáció az osztályfőnökökkel a segítségre szoruló családok megtalálása
érdekében
 használt tankönyvek begyűjtésének megszervezése
 karácsonyi jótékonysági akció szervezése a diákönkormányzat segítségével
 a gimnázium gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nagyné Dauner Mária

Sportprogramok – diákolimpia, nemzetközi versenyek












2016. szeptember 7.
2016. szeptember 20-21.
2016. szeptember 22.
2016. szeptember 30.
2016. október 14-20.
2016. október
2016. november
2016. november 12.
2016. december
2017. január
2017. március

 2017. április

ISK értekezlet
kerületi diákolimpia (streetball)
kerületi ifjúsági túranap a Kamaraerdőben
Európai Diáksport Nap (atlétika)
részvétel az V. Székely-Magyar Kosárlabda Tornán
budapesti diákolimpia (kosárlabda, B33)
kerületi diákolimpia (asztalitenisz, darts, bowling)
kerületi diákolimpia (úszás)
kerületi diákolimpia (korcsolya, tollaslabda, sakk)
kerületi diákolimpia (teremtájfutás)
kerületi
diákolimpia
(mezei
futóverseny,
tájfutóverseny)
kerületi diákolimpia (kézilabda)
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A munkaterv érvényessége
Jelen munkaterv érvényes 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig, amennyiben
 az Újbudai József Attila Gimnázium tantestülete megvitatta és elfogadta,
 az iskolai diákönkormányzat, a szülői közösség képviselői, az intézményi tanács
tagjai, az iskolát működtető újbudai önkormányzat és a fenntartó képviselői
megismerték, véleményt formáltak róla és egyetértettek vele,
 a munkaterv kihirdettetett az iskolahasználók körében.

Budapest, 2016. szeptember 15.

Juhász András
igazgató
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Legitimációs záradék

A munkatervet az iskola nevelőtestülete 2016. szeptember 15-i nevelőtestületi
értekezletén megtárgyalta és elfogadta.
Budapest, 2016. szeptember 15.

………………………………….
a nevelőtestület képviselője

A munkatervet az iskolai diákönkormányzat megismerte, véleményt formált róla és
egyetértett vele.
Budapest, 2016. szeptember

………………………………….
Fehérvári Marcell
a diákönkormányzat képviselője

A munkatervet az iskolai szülői közösségének képviselői megismerték, véleményt
formáltak róla és egyetértettek vele.
Budapest, 2016. szeptember

……………………………..
Molnár Attila
a szülői közösség képviselője
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A munkatervet az Intézményi Tanács tagjai megismerték, véleményt formáltak róla és
egyetértettek vele.
Budapest, 2016. szeptember 15.
………………………………….
Bundschuhné Dolgos Mariann
az Intézményi Tanács elnöke

Az Újbudai József Attila Gimnázium munkatervét az iskolát működtető Újbuda
Önkormányzatának képviselője megismerte, véleményt formált róla és egyetértett
vele.
Budapest, 2016.
…………………………………..

az újbudai önkormányzat
képviselője

Az Újbudai József Attila Gimnázium munkatervét az iskola fenntartója megismerte,
véleményt formált róla és egyetértett vele.
Budapest, 2016.
........................................................
dr. Gálné Csabai Klára
igazgató
KLIK Budapest XI. Tankerülete

Mellékletek:
1. számú melléklet: A József Attila Gimnázium ütemterve a 2016-17. tanévre
2. számú melléklet: Jegyzőkönyv a munkatervet elfogadó értekezletről
3. számú melléklet: A nevelőtestületi értekezlet jelenléti íve
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