Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és
Kollégium

Munkaterve
a 2013/2014. tanévre

Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2.
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Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete
a 2013/2014. tanév rendjéről és az intézmény tantestülete, munkaközösségei, a
diákönkormányzat, és a diáksportkör munkatervének figyelembevételével.
A 2013/2014. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő) és
utolsó tanítási napja 2014. június 13. (péntek). A tanítási napok száma 180 nap. A
nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a
tanítási napok száma

179

nap. A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a

nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános
iskolában 5, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú 6 munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap
programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat
jogosult dönteni.
A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról a tanév folyamán történik döntés.

Szeptember:

2. (hétfő)

8:00 óra ünnepélyes tanévnyitó
Páros hét – első tanítási nap
Tankönyvek kiosztása beosztás szerint.
Felelősök:

Mihályi Zoltán
Osztályfőnökök

9. (hétfő)

Páratlan hét – első tanítási nap
Tankönyvek kiosztása beosztás szerint.
Felelősök:

Mihályi Zoltán
Osztályfőnökök

20. (péntek)

Tanmenetek, munkaközösségi tervek leadása.
Felelősök:

30. (hétfő)

A

Hivatal

tanárok, oktatók, munkaközösségi vezetők
honlapján

közlemény

formájában

nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi
területeinek meghatározási formáját.
Október:

4. (péntek)

8:00 óra Megemlékezés az aradi vértanúkról.
Felelős:

Farkas Jánosné

2

7-11. Őszi szakmai vizsgaidőszak, vizsganapok
8:00 órától kezdődően írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenység.
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenység: 2013. október
11-25. 2013. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák
14.-18

Szülői értekezletek
Felelősök:

Osztályfőnöki munkaközösség vezető
Osztályfőnökök

15. (kedd)

A

középfokú

közleményben

iskolák

a

foglaltak

Hivatal
szerint

által

közzétett

meghatározzák

tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által
meghatározott

formában

megküldik

a

Felvételi

Központnak.
21. (hétfő)

Földünkért Világnap (Hivatalos napja október 21.)

22. (kedd)

8:00 óra Megemlékezés 1956-ról.
Felelős:

November:

Simon Jenőné

23. (szerda)

Nemzeti ünnep

25. (péntek)

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap.

28. - 31.

Őszi Szünet

4. (hétfő)

Őszi szünet utáni első tanítási nap.

6.-12.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák.

13. (szerda)-15. (péntek)
naponta 8:00-12:00 óráig pályaválasztási napok.
Tájékoztatás az iskola képzési formáiról.
Tanácsadás.
Kiállítás a tanműhely aulájában.
Felelősök:

Girászin János
Simon Norbert

21.-29.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák.

22. (péntek)

Verébavató?
Felelős:

Diákönkormányzat
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December:

4. (szerda)

„Móricz Kupa” középiskolások labdarúgó tornája.
Felelősök:

testnevelő tanárok

7. (szombat) Munkanap. Ezen a napon a december 24.-e keddi napon
dolgozzuk le.
13. (péntek)

16:00 órától Szalagavató ünnepség
Felelősök:

Somlyai Róbert
Girászin János
Török Péter
Osztályfőnökök

21. (szombat) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap. Ezen a napon a
december 27.-e pénteki napon dolgozzuk le.
Karácsonyi ünnepség.
Felelősök:
23.- 2013. január 03.

DÖK
Téli szünet

2014.
Január:

6. (hétfő)

A téli szünet utáni első tanítási nap.

15. (szerda)

Osztályozó vizsgák.

17. (péntek)

A tanítási év első félévének vége.
13:30 órától félévi osztályozó értekezlet.
Felelős:

Somlyai Róbert
Osztályfőnökök

24. (péntek)

Értesítés megküldésének határideje az első félévben elért
tanulmányi eredményekről a tanulóknak, kiskorú tanulók
esetén a szülőknek.
Félévi statisztikák leadási határideje.
Felelősök:

29. (szerda)

13:30

osztályfőnökök

órától

nevelőtestületi

értekezlet.

pedagógiai munka elemzése, értékelése.
Felelős:

Somlyai Róbert
Girászin János
Török Péter
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Féléves

Február:

14. (péntek)

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési
lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első
példányát pedig a Felvételi Központnak. Tanulói
adatlapok beérkezésének utolsó napja.

15.

Érettségire jelentkezés, szakmai vizsgára jelentkezés
határideje.

25. (kedd)

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól.
Felelős:

Március:

Farkas Bertalan

7. (péntek)

Nőnap

12. (szerda)

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

14. (péntek)

Megemlékezés 1848. március 15-ről.
Felelős:

Szabó László
osztályfőnök

15. (szombat) Nemzeti ünnep
17.-18.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolákban.

17. (hétfő) – 21. (péntek)
Felelősök:

Szülői értekezletek
Osztályfőnöki munkaközösség vezető
Osztályfőnökök

24. (hétfő)

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a
középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját
ABC sorrendben.

31. (hétfő)

Az

állami

intézményfenntartó

központ

kijelöli

a

Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől
megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket,
és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
Április:

3. (hétfő)

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján
kiegészíti a jelentkezettek listáját.
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8. (kedd)

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

16. (szerda)

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól.
Felelősök:

Garai Erika

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
17. - 22.

Tavaszi szünet

18. (péntek)

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az
igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése
alapján,

és

elküldi

azt

a

középfokú

iskoláknak

(egyeztetett felvételi jegyzék).
23. (szerda)

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap.

25. (péntek)

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30. (szerda)

Utolsó tanítási nap a végzős osztályoknak.
13:30 órától Osztályozó értekezlet
16:00 órától Ballagás.
Felelősök: a végzős osztályok osztályfőnökei és a DÖK
Somlyai Róbert
Girászin János
Török Péter

Május:

1. (csütörtök) A munka ünnepe.
2. (péntek)

Pihenőnap. Ezt a napot 2014. május 10.-én, szombaton
kell ledolgozni.

5. (hétfő)

8:00 órától május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák kezdő
napja

12-16.

Tavaszi szakmai vizsgaidőszak, vizsganapok
8:00 órától kezdődően írásbeli vizsgarész, írásbeli és
interaktív vizsgatevékenység.
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és
gyakorlati vizsgatevékenység: 2012. május-június

28. (szerda)

Kompetencia mérés a 10 évfolyamon.
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Június:

1.

Pedagógus nap

4. (szerda)

Trianon emléknapja. A nemzeti összetartozás napja
Felelős:

Novák Miklós

5.-13.

Emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák.

6. (péntek)

Osztályozó vizsga.

13. (péntek)

Utolsó tanítási nap.
Osztályozó értekezlet 13:30 órától
Felelősök:

Somlyai Róbert
Osztályfőnökök

16.-27.

Középszintű érettségi szóbeli vizsgák.

16. (hétfő)-től Nyári gyakorlat a 11-12. szakképző évfolyamnak.
Felelősök:

Simon Norbert
Szakoktatók

19. (csütörtök)

Év végi statisztikák leadási határideje.
Felelősök:

20. (péntek)

Osztályfőnökök

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a
tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint
illetékes járási hivatal, valamint az állami
intézményfenntartó központ részére, amennyiben
a köznevelésről szóló törvény 14. § (2)-(3)
bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles
tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl
legalább egy, a megye területén m!köd Híd I.
vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési
intézményt,

amely

a

tanulót

felveszi

tankötelezettségének teljesítése érdekében.
25-26-27. (szerda-csütörtök-péntek) 9:00
Felelősök:

Beiratkozás

Somlyai Róbert
Radács Sándorné
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27. (péntek)

8:00

Évzáró ünnepség.

Felelősök:

Somlyai Róbert
Girászin János
Török Péter
Osztályfőnökök

27. (péntek)

9:00

Nevelőtestületi értekezlet
A tanév értékelése

Felelős:

Somlyai Róbert

Július:

1.-től

Nyári szünet.

Augusztus:

25-29.

Nyári gyakorlat

25. (hétfő)

8:00

Osztályozó vizsga

26. (kedd)

8:00

Javítóvizsga

27. (szerda)

8:00

Pótbeiratkozás

29. (péntek)

9:00

Tanévnyitó tantestületi értekezlet

Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2.

Somlyai Róbert
igazgató
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