2020/2021. tanév munkaterve
2020
Augusztus

Dátum
26. (szerda)

Esemény
Tanévnyitó nevelési értekezlet

1-2. (kedd - szerda))
Tűzvédelmi oktatás, járvány készültség
5. (csütörtök)
20. (péntek)
24. (kedd)
Szeptember

15. (kedd)
6. (kedd)
9. (péntek)
23. (péntek)
Október

30. (péntek

November
30. (hétfő)

December

18. (péntek)

Őszi érettségi jelentkezés határideje
Szemétszedési világnap alkalmához közeli
iskolai tevékenység
Szülői értekezlet

Cél
Munkaterv összeállítása a tantestülettel
Balesetmeglőzés, egészségvédelem,
munkavédelem
Környezettudatosság fejlesztése
Kapcsolattartás, visszacsatolás, kommunikációs
csatornák frissítése

Műveltségi vetélkedő és fotópályázat
Tehetséggondozás, kreativitás fejlesztése
meghirdetése
Az erőszakmentesség világnapja (okt 2) kapcsán Tolerancia és a különböző emberi értékek
BRFK előadás
elfogadása
Osztálykirándulás (9.,10.,11.,12. osztály)
Közösségfejlesztés
múzeumlátogatás (PIM) 11.osztály
közösségfejlesztés, kulturális fejlesztés
Tanmenetek elkészítése, majd ellenőrzése
Periodikusan visszatérő feladat
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Nemzettudat, hazaszeretet erősítése
A lelki egészség világnapja (előadás) v.
Egészségtudatosság fejlesztése
Drogprevenció
Megemlékezés 1956. október 23-ról
Kulturális emlékezet fejlesztése
Adatszolgáltatás, dokumentumellenőrzés (okt. 1Periodikusan visszatérő feladat
ei állapot alapján)
mozgókép és médiaismeretek, valamint
Az etyeki filmstúdió látogatása
általános műveltség bővítése
közösség építése, szokások, hagyományok
Halloween
ápolása
8.o felvételi tájékoztatás (honlapon is)
Tájékoztatás
Tanmenetek és órák összhangja, hatékonyság
Óralátogatások (kiemelten az óraadóknál)
ellenőrzése
Önismeret, jövőkép, realitások és kompetenciák
12. osztály pályaorientációs nap
összhangba hozása
Parlamenti látogatás
Nemzettudat erősítése
Vetélkedő, ki-mit tud?, alkotói pályázat
eredményhírdetés
Hagyományok ápolása, tehetséggondozás,
kreativitás fejlesztése
Osztálykarácsony
Tanári karácsony

2021.

Január

15. (péntek)

Szalagavató

22. (péntek)

Első félév végi adminisztráció

28. (csütörtök)

Félévi záróértekezlet

Iskolai hagyományok ápolása
Értesítők előkészítése, magatartás és
szorgalomjegyek előzetes javaslata
Értesítők véglegesítése és a félévi munk a
értékelése (tanulmányi és nevelési)

Felelős

Január
28. (csütörtök)

Szülői értekezlet

29. (péntek)

Dokumentumellenőrzés
Kisérettségi tájékoztató

15. (hétfő)
19. (péntek)
Február

Érettségi- és felvételi jelentkezés határideje
Megemlékezés a kommunista diktatúra
áldozatairól

15. (hétfő)

Lemorzsolódási statisztika
Farsang

Hagyományőrzés, néprajzi ismeretek bővítése

Összesítő az érettségi jelentkezésekről
Megemlékezés az 1848/1849-es
szabadságharcról,

Periodikusan visszatérő feladat

Nemzetközi sajtófotó kiállítás
Március

Médiatudatosság előadás
Színházlátogatás
Óralátogatások (kiemelten a fő- és
félállásuaknál)

9. (péntek)
13. (kedd)

Május

Június

Normák betartása, közösségfejlesztés

Költészet napja
Holokauszt emléknap

Kulturális emlékezet fejlesztése
Történelmi emlékezet
Az érettségi szabály- és
követelményrendszerének ismertetése
Periodikusan visszatérő feladat
Érdemjegyek véglegesítése, közösségi szolgálat
teljesítésének ellenőrzése
Tájékoztatás
Környezettudatosság fejlesztése
Közösségtudat megélése
közöség építése, kulturális fejlesztés
közösség építése, kulturális fejlesztés
Iskolai és nemzeti hagyományok ápolása
Periodikusan visszatérő feladat
Periodikusan visszatérő feladat
Csapatépítés, közösség erősítése
Égészségtudatosság fejlesztése, projekt (pl.
montázs) készítése
A magyar "nemzeti tragédia" megélése

Végzősök osztályozó értekezlete

30. (péntek)
3. (hétfő)
26. (szerda)

Mozgókép és média ismeretek és idegennyelvi
kompetencia gyakorlása
Mozgókép és média ismeretek, valamint
általános műveltség bővítése
Általános műveltéség bővítése

Előzetes tájékoztatás

Fizikai állapotfelmérés (NETFIT)

22. (csütörtök)
29. (csütörtök)

Kulturális emlékezet fejlesztése

8. o. felvételi (ideiglenes) rangsor közzététele

Érettségi tájékoztató

Április

Nemzettudat erősítése
Visszacsatolás a tanulók számára a
teljesítményükről belső vizsgák révén
Periodikusan visszatérő feladat

Kisérettségi a 11. és 12. évfolyam számára

2. (kedd)

Kapcsolattartás, visszacsatolás, kommunikációs
csatornák frissítése
Félévi adminisztráció
Az érettségi szabály- és
követelményrendszerének ismertetése
Adminisztráció véglegesítése

8. o. felvételi (végleges) rangsor közzététele
A Föld Napja, fenntartható fejlődés
Szerenád
Színházlátogatás 10. osztály
Múzeumlátogatás (OGK) 10.osztály
Ballagás
Az írásbeli érettségi vizsgák első napja
Országos kompetenciamérés
Selmecbányai kirándulás

31. (hétfő)

A nemdohányzás világnapja

4. (péntek)

Összetartozás napja

Utolsó tanítási nap; tanévzáró
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Érdemjegyek véglegesítése, közösségi szolgálat
teljesítésének ellenőrzése
Iskolai és nemzeti hagyományok ápolása
Periodikusan visszatérő feladat

Tanévzáró nevelési értekezlet

Beszámoló készítése, adminisztráció ellenőrzése

Osztályozó értekezlet (9.-10.-11. évfolyam)
Június

15. (kedd)
14. - 25.

