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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
 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről
 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet a 2018. 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.

A 2017. évi intézményellenőrzésen való megfelelés
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.
Az intézményellenőrzésre 2017. szeptember 29-én kerül sor. A sikeres ellenőrzés
érdekében a szükséges lépéseket megtettük: elkészítettük a dokumentumokat,
feltöltöttük azokat a megfelelő informatikai felületre.
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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

2014-ben sikeres minősítésen vett részt (zárójelben az elért fokozat)










Cseke Lajos
Csordásné Tóth Éva
Fodorné Borhidi Enikő
Nagy Botond
Erzséné Kollár Judit
dr. Irás Katalin
Juhász András
Kalamár Gábor
Ladányi Réka

(mesterpedagógus)
(mesterpedagógus)
(mesterpedagógus)
(mesterpedagógus)
(ideiglenes Pedagógus II.)
(ideiglenes Pedagógus II.)
(ideiglenes Pedagógus II.)
(ideiglenes Pedagógus II.)
(Pedagógus I.)

2015-ben sikeres minősítésen vett részt (zárójelben az elért fokozat)





Kilián Erzsébet
Darida Sarolta
Murányi Yvett
Hlavathy Andrea

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

2016-ban sikeres minősítésen vett részt (zárójelben az elért fokozat)










Brunner István
Goricsán Mariann
Szánthóné Érdi Ágnes
Kalamár Gábor
dr. Irás Katalin
Erzséné Kollár Judit
Juhász András
Marjanek Ferenc
Vágó János

(Pedagógus II.)
(Pedagógus II.)
(Pedagógus II.)
(végleges Pedagógus II.)
(végleges Pedagógus II.)
(végleges Pedagógus II.)
(végleges Pedagógus II.)
(Pedagógus II.)
(Pedagógus I.)
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2017-ben sikeres minősítésen vett részt (zárójelben az elért fokozat)





Gálos Katalin
Kuti-Palát Andrea
Vukovits Mariann
Szabadkai László

(Pedagógus II.)
(Pedagógus II.)
(Pedagógus II.)
(Pedagógus II.)

Pedagógusminősítések 2017-2018-ban
2017 őszén további két kolléga minősítésére kerül sor.
 Abermann Júlia

(Pedagógus I.)

 Hellebrandt Zoltán

(Pedagógus I.)

Pedagógusminősítések 2018-ban
 Juhász András

(mesterpedagógus)

 Bruckner Szilvia

(Pedagógus II.)

 Sándor András

(Pedagógus I.)

 Menyhei Zsófia

(Pedagógus I.)

Menyhei Zsófia jelentkezése pusztán formalitás, mert 2018 folyamán GYED-en
lesz, így a minősítése elmarad.

3.

A diákok, különösen a végzősök felkészítése a sikeres pályaválasztásra
A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a korábbi
6 tanítás nélküli munkanap helyett az idén 7 napot biztosít a gimnáziumok
számára azzal a megkötéssel, hogy „egy tanítás nélküli munkanap kizárólag
pályaorientációs célra használható fel”. Ezért kiemelt célunk az idén a diákok,
különösen a végzősök felkészítése a sikeres pályaválasztásra.

4.

A vezetői ellenőrzés rendszerességének, hatékonyságának javítása
A tavalyi tanév végén mind az igazgató, mind a tantestület egy része úgy
érezte, hogy szükség van a rendszeresebb, hatékonyabb vezetői ellenőrzésre az
eredményesebb munka érdekében.
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Munkaközösségek, munkaközösség-vezetők
 Berke Sarolta

angol-német-orosz munkaközösség

 Deák Zoltán

fizika-informatika munkaközösség

 Szabadkai László

humán munkaközösség

 Fodorné Borhidi Enikő

biológia-kémia- földrajz munkaközösség

 Gecséné Nagy Judit

matematika munkaközösség

 dr. Delbó Rita

neolatin munkaközösség

 Nagy Botond

osztályfőnöki munkaközösség

 Kilián Erzsébet

testnevelés munkaközösség

 Gálosné Kiss Katalin

történelem munkaközösség

 dr. Csordásné Tóth Éva

minősítési-értékelési munkaközösség

Osztályok, tagozatok; osztályfőnökök
9.NY évfolyam
 9.NYC francia NYEK /spanyol NYEK

Bruckner Szilvia (of.),
Löcherné Szabó Edina (ofh.)
 9.NYD kezdő angol NYEK / haladó angol NYEK
Vándor Péter
9. évfolyam
 9. A

nyelvi orientációs osztály

Juhász Dávid

 9. B

emelt szintű biológia/ emelt szintű matematika Sándor András

 9. C

francia NYEK /spanyol NYEK

dr. Delbó Rita

 9. D

angol NYEK

Murányi Yvett

10. évfolyam
 10. A nyelvi orientációs osztály

Ivanics Zsuzsanna

 10. B emelt szintű biológia/ emelt szintű matematika dr. Csordásné Tóth Éva
 10. C francia NYEK /spanyol NYEK

Cseke Lajos

 10. D angol NYEK

Hlavathy Andrea
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11. évfolyam
 11. A emelt szintű biológia/nyelvi orientációs osztály Nagy Botond
 11. C francia NYEK /spanyol NYEK

Kilián Erzsébet

 11. D angol NYEK

Eredics Anita

12. évfolyam
 12. A nyelvi orientációs osztály

Brunner István

 12. B emelt szintű biológia/emelt szintű matematika

Tuza Andrea

 12. C francia NYEK /spanyol NYEK

Vukovits Marianna

 12. D angol NYEK

Szabadkai László

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 –
2018. március 1-én emléktúra Recskre

 március 15. iskolai

megemlékezés

az

1848-49-es

forradalomról

és

szabadságharcról
 április 11.

költészet napi megemlékezés, koszorúzás a József Attilaszobornál

 április 16.

megemlékezés a holokauszt áldozatairól

 június 4.

megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról
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Iskolai rendezvényeink
 2017. aug. 29–31.

gólyatábor a 9.A, a 9.B, a 9.NYC és a 9.NYD részére

 2017. szeptember 1.

tanévnyitó ünnepély

 2017. szeptember 29.

kutatók éjszakája

 2017. szeptember 22.

az „Operakaland” előkészítésa

 2017. október 2.

„Operakaland: Figaro 2.0” – operalátogatás az
iskola valamennyi diákja részvételével

 2017. október 4.

az állatok világnapja - kutyabemutató

 2017. november 8.

fotópályázat

 2017. november 11.

a kerület napja

 2017. november 15.

„Szakmák napja” (pályaválasztási tanácsadás –
tanítás nélküli munkanap)

 2017. november 28.

adventi koszorúk készítése

 2017. november 30.

a végzősök búcsúztatása – színdarab, fogadás

 2017. december 1.

szalagavató bál

 2017. december 4.

megemlékezés

József

Attila

halálának

80.

évfordulójáról
 2017. december 7.

Mikulás-est a pedagógusok, iskolai dolgozók
kisgyermekeinek, unokáinak

 2017. december 11.

Premier – az iskolai filmtáborban készített filmek
bemutatása

 2017. december 12.

Christmas party

 2017. december 13.

adventi varázslat a kémia laborban

 2017. december 21.

karácsonyi ajándékkosár diákoknak, tanároknak,
szülőknek; dolgozói karácsony

 2017. december 22.

osztálykarácsonyok

 2018. március 22-április 22. a víz napjától a Föld napjáig
 2018. március 27.

Ádámok és Évák ünnepe – a JAG diákszínpadának
fellépése a József Attila Színházban

 2018. március 28.

„Zene bolondulásig” – zenenap, iskolai koncertek

 2018. április

a fizika napja
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 2018. április

a BME tanreaktor látogatása

 2018. április

„Arany 200” – a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM)
busz-kiállítása

 2018. április 11.

Versemlékezet a költészet napján, utána koszorúzás

 2018. április 11.

Szóképek – a versillusztrációs pályázat eredményhirdetése

 2018. április 11.

újbudai

gimnáziumok

József

Attila

szavalóversenye
 2018. április 12-13.

JAG-napok

 2018. április 18.

angol és német nyelvű szavalóverseny

 2018. április 27.

a Tiszta szívvel c. JAG-évkönyv elkészülte

 2018. május 4.

ballagás

 2018. június 13.

iskolai tolerancia-nap

 2018. június 22.

tanévzáró ünnepély

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
 Olvasókör – kortárs művek tanároknak kéthavonta
 Operakaland – látogatások az Operaházban
 Mit gondolt a költő? – kortárs költők műveinek elemzése a szerzőkkel
 Tér – Idő – Híd – dráma, képzőművészet és zene összefonódása
(a programsorozat Újbuda Önkormányzatának támogatásával valósul
meg)
 a természetjáró kör túrái havonta
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Iskolai szünetek, tanítás nélküli munkanapok
Iskolai szünetek
 őszi szünet:

2017. október 30. – november 3.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).)

 téli szünet:

2017. december 27. – 2018. január 2.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. dec. 22. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).)

 tavaszi szünet:

2018. március 29. – április 3.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).)

Tanítás nélküli munkanapok
 2017. október 10. kedd

tantestületi kirándulás

 2017. november 15. szerda

„Szakmák napja” (pályaválasztási tanácsadás)

 2018. január 29. hétfő

félévi osztályozó konferenciák

 2018. április 13. péntek

JAG-nap

 2017. május 7. hétfő

írásbeli érettségi vizsga (magyar nyelv és
irodalom)

 2017. május 8. kedd

írásbeli érettségi vizsga (matematika)

 2017. május 9. szerda

írásbeli érettségi vizsga (történelem)

Tanulmányi munka
A tanulók teljesítményének mérése, értékelése
 2017. augusztus 29-30.

osztályozó- és javítóvizsgák

 2017. szept. 1 – okt. 22:

Az általános iskolák értesítése egykori tanulóik
eredményességéről
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 2017. szeptember 4.

az őszi szintemelő érettségire való jelentkezés
határideje

 2017. szeptember 7.

szintfelmérés matematikából 9. évfolyamon

 2017. szeptember 15.

a matematika kisérettségi vizsga témaköreinek
kihirdetése a 10. évfolyam számára

 2017. szeptember 18-19.

kisérettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból a
12. évfolyam számára

 2017. október 5.

pótló

kisérettségi

vizsga

magyar

nyelv

és

irodalomból a 12. évfolyam számára
 2017. október

neolatin próbanyelvvizsgák

 2017. október 16-27.

őszi írásbeli érettségi vizsgák emelt és középszinten

 2019. november 9-13.

őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

 2017. november 20-24.

őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák

 2017. december 21.

a

középszintű

szóbeli

érettségi

témakörök

kihirdetése
 2018. január 8-április 30.

a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálata

 2018. január 8.

spanyolvizsga a 9.NYC osztályban

 2018. január 9.

franciavizsga a 9.NYC osztályban

 2018. január 9-10.

angolvizsga a 9.NYD osztályban

 2018. február 15.

lezárul a tavaszi érettségi és osztályozó vizsgákra
történő jelentkezés

 2018. április

neolatin próbanyelvvizsgák

 2018. április 19.

próbaérettségi vizsga matematikából a végzős
évfolyam számára

 2018. április 18-20.

tavaszi osztályozóvizsgák angol nyelvből

 2018. április 23-25.

tavaszi osztályozóvizsgák a neolatin nyelvekből

 2018. május 7-28.

írásbeli érettségi vizsgák emelt és középszinten

 2018. május 17.

kisérettségi vizsga matematikából a 10. évfolyam
számára

 2018. június 4.

spanyolvizsga a 9.NYC osztályban
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 2018. június 5.

franciavizsga a 9.NYC osztályban

 2018. június 5-6.

angolvizsga a 9.NYD osztályban

 2018. június 8.

a 2018. őszi kisérettségi tételeinek kiadása a 11.
évfolyam számára

 2018. június 7-14.

tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

 2018. június 18-29.

tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Tanulmányi versenyek, tantárgyi vetélkedők
 2017. szeptember 22.

jelentkezés az OKTV-re

 2017. október 4.

a házi tanulmányi verseny témáinak kiírása

 2017. november 9.

„Szóról szóra” - nyelvhelyességi verseny

 2017. december 5.

iskolai rajzverseny

 2018. február 15.

neolatin est – kulturális vetélkedő

 2018. március 5.

a házi tanulmányi versenyek pályamunkáinak
leadása

 2018. március 6.

„Tavaszváró” humán műveltségi vetélkedő

 2018. március 19.

történelemvetélkedő a 9. évfolyam számára

 2017. március 20.

történelemvetélkedő a 10. évfolyam számára

 2017. március 22.

történelemvetélkedő a 11. évfolyam számára

Kompetenciamérés anyanyelvből és matematikából
 2017. november 6-10.

Felkészítés

az

anyanyelvi

és

a

matematikai

és

a

matematikai

kompetenciamérésre I.
 2018. május 14-18.

Felkészítés

az

anyanyelvi

kompetenciamérésre II.
 2018. május 23.

kompetenciamérés anyanyelvből és matematikából
a 9.C, a 9.D, a 10.A és a 10.B osztály számára
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Tanulmányutak, kirándulások, táborok
Belföldi iskolai tanulmányutak, kirándulások
 2017. október 11-12.

őszi terepgyakorlat

 2017. október 12-14.

JAG filmforgató tábor Verőcén és Vácott

 2018. március 1.

emléktúra Recskre

 2018. március 10.

„Élőszó” – irodalmi kirándulás

 2018. március 26-28.

tavaszi terepgyakorlat

 2018. május 31-június 1.

az osztályok tanulmányi kirándulásai

Külföldi iskolai kirándulások/tanulmányutak, diákcsere
 2017. szept. 30-október 4.

iskolai tanulmányút Oroszországba

 2017. október 5-8.

iskolai tanulmányút Olaszországba

 2017. október 22-26.

iskolai tanulmányút Spanyolországba

 2017. november 8-12.

diákcsere Izraelbe

 2018. március

iskolai tanulmányút Olaszországba

 2018. március 9-18.

iskolai sítábor Franciaországba

 2018. április

iskolai tanulmányút Franciaországba

 2018. június

iskolai tanulmányút Angliába

Nyári táborok
 2018. július

vízitúra a Tiszán

 2018. augusztus

sporttábor

 2018. augusztus

tehetséggondozó tábor általános iskolásoknak (az
ÚPI szervezésében)

 2018. augusztus

gólyatábor
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Nevelőtestületi értekezletek, pedagógiai megbeszélések
 2017. augusztus 24-25. iskolavezetőségi megbeszélések
 2017. augusztus 28.

tantestületi

alakuló

értekezlet,

munkavédelmi,

tűzvédelmi oktatás
 2017. augusztus 28-31. munkaközösségi értekezletek
 2017. szeptember 4.

kibővített iskolavezetőségi értekezlet

 2017. szeptember 14.

tantestületi nyitó értekezlet

 2018. január 29.

első félévi osztályozó konferencia

 2018. február 8.

tantestületi nevelési értekezlet

 2018. május 2.

év végi osztályozó konferencia a végzős osztályokban

 2018. június 15.

év végi osztályozó konferencia

 2018. június 29.

tanévzáró értekezlet

Tanárjelöltek mentorálása
A 2016-ban két egyetem – az ELTE és PPKE – kereste meg az Újbudai József Attila
Gimnáziumot azzal, hogy a mentortanári végzettséggel rendelkező tapasztalt
pedagógusaink vállalkozzanak tanárjelöltek mentorálására.
A 2016-17. tanévben szerzett kedvező tapasztalatokon felbátorodva az idén is
elfogadtuk az említett két egyetem újabb felkérését.
Az első félévben négy hallgatót fogad gimnáziumunk. Közülük 1 fő ún. rövid
gyakorlatra érkezik hozzánk, 3 fő ún. hosszú gyakorlatra.

 Nochta Judit angol-német szakos tanárjelölt
 a küldő egyetem:

ELTE

 mentora:

dr. Irás Katalin

 konzulense:

Berke Sarolta – angol

 konzulense:

Eredics Anita – német

 összefüggő egyéni szakmai gyakorlat (2017. szeptember-december)
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 Barna Ákos magyar – történelem szakos tanárjelölt
 a küldő egyetem:

ELTE

 vezetőtanára:

dr. Irás Katalin

 történelem szakmai gyakorlat (2017. szeptember-október)
 Horváth Brigitta magyar szakos tanárjelölt
 a küldő egyetem:

ELTE

 mentora:

Gálosné Kiss Katalin

 összefüggő egyéni szakmai gyakorlat (2017. szeptember-december)
 Némethi Hajna magyar-történelem szakos tanárjelölt
 a küldő egyetem:

PPKE

 mentora:

Gálosné Kiss Katalin

 összefüggő egyéni szakmai gyakorlat (2017. szeptember-december)

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.
 2017. szeptember 14.

szülői értekezlet a 9.NY-12. évfolyam számára

 2017. szeptember 14.

iskolai SZMK-értekezlet

 2017. november 16.

szülői fogadóóra a 9.NY-12. évfolyam számára

 2017. december 21.

a karácsonyi ajándékkosár a szülők részvételével

 2018. február 8.

szülői értekezlet a 9.NY-12. évfolyam számára

 2018. április 19.

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
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mondhat véleményt. Ezek elemzése, összevetése segít megfogalmazni közös
feladatainkat.
 Diákjainktól és szüleiktől valamint az iskola pedagógusaitól 2018. április 19-25én kérünk véleményeket.

Szülők akadémiája
 Az előző tanévben a szülői szervezet kezdeményezésére indítottuk útjára a
Szülők akadémiáját. Ezen a rendezvényen a szülőket érdeklő témákról
meghívott előadók tartanak interaktív előadásokat az iskola és a szülői
szervezet szervezésében.
 Az idén – amennyiben a szülők ezt igénylik – folytatjuk ezt a kezdeményezést.

Az igazgató beszámolója az Intézményi Tanácsnak
 2017. szeptember 14.

az igazgató beszámolója az éves munkatervről

 2018. február 8.

az igazgató beszámolója az első félévi munkáról

 2018. június 29.

az igazgató beszámolója az éves munkáról

Beiskolázás – a 8. osztályosok felvétele
 2017. szeptember 20.

igazgatói

tájékoztató

a

beiskolázásról

a

8.-os

szülőknek, diákoknak
 2017. október 4-5.

jelentkezés a 8. osztályosok számára meghirdetett
„Tehetség, tréning” tehetséggondozó szakkörökre

 2017. október 9.

indulnak a „Tehetség, tréning” tehetséggondozó
szakkörök (2018. január 12-ig)

 2017. október 20.

a tanulmányi területek kódjainak elküldése a
Felvételi Központnak

 2017. november 14.

1. felvételi tájékoztató a 8.-os szülőknek, diákoknak

 2017. november 22-23.

nyílt nap a nyolcadikos szülőknek, diákoknak
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 2017. december 5.

2. felvételi tájékoztató a 8.-os szülőknek, diákoknak

 2018. január 9.

3. felvételi tájékoztató a 8.-os szülőknek, diákoknak

 2018. január 20.

központi írásbeli felvételi vizsga anyanyelvből és
matematikából

 2018. január 25.

pótló központi írásbeli felvételi vizsga

 2018. február 5.

betekintés a kijavított felvételi dolgozatokba, értesítés
a központi felvételi dolgozatok eredményéről

 2018. febr. 26-28.

szóbeli meghallgatások

 2018. március 6.

az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

 2018. március 21-22.

a tanulói adatlapok módosítása

 2018. április 27.

értesítés a középiskolai felvételről vagy elutasításról

 2018. május 23.

szülői értekezlet a leendő 9. évfolyamosok szüleinek;
az 1. gólyatalálkozó

 2018. június 21.

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
Formái
 időben rendszeres
 egyeztetett
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Módszerei
 óralátogatás
 tanmenetek ellenőrzése
 dolgozatok, írásos munkák megtekintése
 a

munkaközösség-vezetők

negyedévente

írásban

beszámolnak

a

munkaközösség által végzett munkáról – kitérve arra, hogy személy szerint ki
mit, hogyan csinált
 az első félévben: 2017. november 8., 2018. január 10.,
 a második félévben: 2018. április 11., június 6.
 digitnapló ellenőrzése
 az első félévben: 2017. október 20., december 15., 2018. január 26.,
 a második félévben: 2018. március 19., április 27., június 8.

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
 2017. szeptember 6.

ISK értekezlet

 2017. szeptember 8-13.

VII. MEB-33 Kosárlabda Torna

 2017. szeptember 18.

kerületi Citadella váltófutás

 2017. szeptember 25-26. kerületi streetball bajnokság
 2017. szeptember 27.

budapesti atlétikai verseny

 2017. szeptember 28.

kerületi ifjúsági túranap a Kamaraerdőben
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 2017. szeptember 30.

duatlon diákolimpia

 2017. októbertől

budapesti labdajáték bajnokságok (folyamatosan)

 2017. nov.-dec.

kerületi labdajátékok, úszás, asztalitenisz versenyek

 2018. január

asztalitenisz, bowling versenyek, budapesti úszás és
sakkversenyek

 2018. febr.-március

budapesti B33 kosárlabda bajnokság

 2018. március-április

kerületi mezei futóverseny

 2018. április

floorball bajnokság; kerületi atlétikai versenyek

A munkaterv érvényessége
Jelen munkaterv érvényes 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig,
amennyiben
 az Újbudai József Attila Gimnázium tantestülete megvitatta és elfogadta,
 az iskolai diákönkormányzat, a szülői közösség képviselői, az intézményi
tanács tagjai és a fenntartó képviselői megismerték, véleményt formáltak róla
és egyetértettek vele,
 a munkaterv kihirdettetett az iskolahasználók körében.

Budapest, 2017. szeptember 14.

Juhász András
igazgató
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Legitimációs záradék
A munkatervet az iskola nevelőtestülete 2017. szeptember 14-i nevelőtestületi
értekezletén megtárgyalta és elfogadta.
Budapest, 2017. szeptember 14.
………………………………….
Gecséné Nagy Judit
a nevelőtestület képviselője

A munkatervet az iskolai diákönkormányzat megismerte, véleményt formált róla
és egyetértett vele.
Budapest, 2017. szeptember 15.
………………………………….
Schiller Petra
a diákönkormányzat képviselője

A munkatervet az iskolai szülői közösségének képviselői megismerték, véleményt
formáltak róla és egyetértettek vele.
Budapest, 2017. szeptember 15.
……………………………..
Molnár Attila
a szülői közösség képviselője

A munkatervet az Intézményi Tanács tagjai megismerték, véleményt formáltak róla
és egyetértettek vele.
Budapest, 2017. szeptember 15.
………………………………….
Goricsán Mariann
az Intézményi Tanács elnöke
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Az Újbudai József Attila Gimnázium munkatervét az iskola fenntartója
megismerte, véleményt formált róla és egyetértett vele.
Budapest, 2017. szeptember
………………………………….
dr. Gálné Csabai Klára
a Dél-Budai Tankerületi központ
igazgatója

Mellékletek
1. számú melléklet: A József Attila Gimnázium ütemterve a 2017-18. tanévre
2. számú melléklet: Jegyzőkönyv a munkatervet elfogadó értekezletről
3. számú melléklet: A nevelőtestületi értekezlet jelenléti íve
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