FEHÉRGYARMATI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM ÉS
KOLLÉGIUM
4900 Fehérgyarmat Kiss Ernő utca 3. sz.
Tel. / Fax: 44/ 510-055

MUNKATERV
a 2016/2017-es tanévre

Készítette:

Pálur László
Igazgató

Elfogadta:

a tantestület 2016. augusztus 26-án

Pálur László
igazgató

Tartalomjegyzék
Értekezletek..................................................................................................................2
Megbeszélések............................................................................................................2
Ünnepségek.................................................................................................................3
Egyéb rendezvények, megemlékezések...................................................................4
Nyílt napok...................................................................................................................5
A beiskolázással kapcsolatos feladatok...................................................................5
A nyolcosztályos gimnáziumok regionális együttműködésének programja........5
A tanítás nélküli munkanapok felhasználása...........................................................5
Szülői értekezletek......................................................................................................6
A 2016/2017-es tanév kiemelt feladatai.....................................................................6
HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek c. pályázat 8
A 2016/2017-es tanév programja.............................................................................10
A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium kollégiumának
munkaterve................................................................................................................16
A munkaközösségek és egyéb iskolai szervezetek programja............................26
Társadalomtudományi munkaközösség.................................................................26
Idegen nyelvi munkaközösség................................................................................31
A természettudományi munkaközösség................................................................34
Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve..........................................................36
Belügyi rendészeti munkaterv.................................................................................39
Ifjúságvédelemi munkaterv......................................................................................39
A Deák Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának 2015-2015-ös munkaterve
és programja..............................................................................................................42
A Deák Ferenc Gimnázium Iskolai Sportkörének szakmai programja a
2016/2017-es tanévre:...............................................................................................45
A Deák Ferenc Gimnázium tantestülete az alábbi versenyekre készíti fel az
iskola tanulóit a 2015/2016-os tanévben:...............................................................48
Kirándulási terv.........................................................................................................50
Mellékletek.................................................................................................................51
1.számú melléklet - A Diákönkormányzat nyilatkozata........................................................51
2.számú melléklet – Iskolaszéki nyilatkozat..........................................................................52
3.számú melléklet – Az Intézményi Tanács nyilatkozata.......................................................53
4.számú melléklet – Jegyzőkönyv a tantestületi értekezletről...............................................54

Értekezletek
- Alakuló értekezlet: 2016. augusztus 22., hétfő 7.30 óra.
Napirend: A tantestület megalakulása, problémák, aktuális kérdések
- Tanévnyitó tantestületi értekezlet: augusztus 26. péntek 8 óra.
Napirend: 1. A 2016/2017-es tanév munkaterve
2. Aktuális feladatok
- Félévi osztályozó értekezlet: 2017. január 20. péntek 14 óra 30 perc.
- Félévi tantestületi értekezlet: 2017. január 31., kedd 14 óra.
Napirend: 1. A tanulmányi helyzet értékelése
2. Aktuális feladatok
- Év végi osztályozó értekezlet:
végzősök: május 4., csütörtök 14 óra
alsós évfolyamok: június 15., csütörtök14.00 óra.
- Tanév végi értekezlet: 2017. június 30., péntek
Napirend: 1. Igazgatói beszámoló a 2016/17-es tanév munkájáról
2. A 2017/18-as tanév tantárgyfelosztásának ismertetése
3. Aktuális kérdések
- Nevelési értekezlet:
2016. november 15., kedd,

14.00: nevelési értekezlet,

Téma: A digitális fejlődés hatásai a XXI. század gyermekére
2017. április 4., kedd
Téma:

14. 00: nevelési értekezlet
A

nyolcosztályos

sport-

és

tanulmányi

verseny

kiértékelése
- Osztályfőnöki munkaközösségi ülés a munkaterv szerint, az osztályok neveltségi
szintje: 2017. február 28., kedd 14.45
- Nyolcosztályos verseny előkészítése
2017. március 7., kedd
Megbeszélések
- Igény szerint keddi napokon. Az iskolavezetés tájékoztatja a tantestületet az
aktuális feladatokról és tudnivalókról.

- Igény szerint: a tágabb iskolavezetés megbeszélése: aktuális problémák, a hónap
munkatervi feladatainak ütemezése.
- Évente kétszer, illetve igény szerint: tantestületi megbeszélés (aktuális problémák,
munkatervi feladatok).
Ünnepségek
-

Tanévnyitó: 2016. szeptember 1., csütörtök 7.30 óra

-

Október 6., csütörtök, nagyszünet: emlékezés az aradi vértanúkra / 11.K/

-

Október 10-14. Deák-hét

-

Október 14. péntek: Deák-napi megemlékezés. Felelős a társadalomtudományi munkaközösség

-

Október 21. péntek: megemlékezés az 1956. október 23-i forradalomról

/

10.B /
-

Szalagavató: 2016. november 19. 15 óra
Ünnepi beszéd: Szabó Szidónia, igazgatóhelyettes
Felelős: Diákönkormányzat.

-

Magyar Kultúra Napja: január 20., péntek, nagyszünet. Megemlékezés a
Himnusz keletkezéséről / 9.A /

-

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól: február 24., péntek

/

10.A /
-

Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról március 14.
kedd, nagyszünet / 11.A /

-

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól április 12., szerda / 10.K /

-

Ballagás:

2017. május 6., szombat, 11 óra

Ünnepi beszéd: Pálur László igazgató.
Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök.

Egyéb rendezvények, megemlékezések
-

Nyolcosztályos

sportverseny:

2016.

október

7.,

péntek

Helyszín:

Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium
-

Diáknap: október 15., szombat

/ 9.B /

Felelősök: DÖK– vezetők, osztályfőnökök,
-

Szüreti bál: október 28., péntek. Felelős: DÖK

-

Mikulás - nap: december 6., kedd / 8.K /

-

Elsősavatás: december 13-16.
Avató: 9.A, 10.B, 10.K

-

Karácsonyi ünnepi műsor, / 6.K /

karácsonyi koncert: december 21.,

szerda
Felelős: Vargáné Fábián Mária, osztályfőnökök.
-

Jótékonysági bál:

február 18., szombat

Felelős: Diákönkormányzat, Szülői Munkaközösség.
-

Farsang: február 3. péntek, 14 óra
Rendező: /9.K/
Felelős: Diákönkormányzat, osztályfőnökök.

-

Nőnapi megemlékezés: március 8., szerda, nagyszünet / 11.B /

-

Nyolcosztályos tanulmányi verseny: 2017. március 17., péntek Helyszín:
Helyszín: Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium

-

Pedagógusnap: június 2. péntek, nagyszünet / 9.Ny /

-

diákközgyűlés: április 11., kedd

Nyílt napok
2016. november 21 – 22. hétfő-kedd
A beiskolázással kapcsolatos feladatok
-

tájékoztatók a vonzáskörzet általános iskoláiban igény szerint, beiskolázási
szülőértekezlet november 22., kedd 16 óra.

-

előkészítők a gimnáziumra: 2016. november 12. – 2017. január 14.(8 alkalom)
Nyolcadikosoknak: magyar nyelvtan, matematika, német, angol.
Negyedikeseknek: magyar, matematika.
Felelős: Pálur László igazgató, munkaközösség-vezetők.

A nyolcosztályos gimnáziumok regionális együttműködésének programja
-

A 2016/2017-es tanév rendezvényeinek házigazdája: Fehérgyarmati Deák
Ferenc Gimnázium és Kollégium

-

Sportversenyek: 2016. október 7., péntek

-

Tanulmányi versenyek: 2017. március 17., péntek

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása
3 nap írásbeli érettségi,
1 nap diáknap,
1 nap nyolcosztályos sportverseny
1 nap nyolcosztályos tanulmányi verseny
Összesen 6 nap

Szülői értekezletek
-

szeptember 12-16., hétfő-péntek 16 óra,

-

október 11. kedd, 16 óra / végzős évfolyam: szalagavató, érettségi/,

-

december 13. kedd 16 óra, 5.K, 9.B, 9.Ny

-

január 23-27. hétfő-péntek, 16 óra: félévi eredmények értékelése,

-

május 16., kedd, 16 óra: 5.k: az új évfolyam fogadásának előkészítése, 8.k,
10.k: vizsgák előkészítése.

A 2016/2017-es tanév kiemelt feladatai
1. A pedagógiai program, a helyi tanterv és a házirend, szervezeti és működési
szabályzat következetes alkalmazása, a NAT és a kerettanterv felülvizsgálata.
2. Az idegen nyelv oktatásának kiemelt segítése.
3. A felnőttoktatás esti tagozatának további szervezése, beiskolázási lépések. A
pátyodi telephely szervezése.
4. A nyolcosztályos gimnázium kiemelt gondozása, a hatékony beiskolázás
biztosítása a korábbi kezdeményezés és gyakorlat alapján.
5. Az épület és a berendezés állagának megóvása.
6. A pedagógus továbbképzés feltételeinek biztosítása, az éves továbbképzési
terv elkészítése. A pedagógus életpályamodell vizsgáinak elősegítése.
7. Az iskolai élet demokratizmusának biztosítása.
8. A tehetségek kiválasztása, gondozása / versenyek, pályairányítás, felkészítés
a továbbtanulásra/.
9. A földrajzi helyzetünkből adódó hátrányok csökkentése, a viselkedés-, a
környezeti és beszédkultúra fejlesztése.
10. A sikeres és hatékony pedagógusi munka, az iskoláért végzett lelkiismeretes
tevékenység,

a

tantestületi

egység

megtartásának,

megteremtésének

érdekében kifejtett erőfeszítés kiemelt elismerése.
11. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása az intézményben (Öveges Program).
12. A nyolcosztályos sport- és műveltségi, tantárgyi versenyek megszervezése,
sikeres lebonyolítása.
13. A Kollégium mindennapi életének zavartalan szervezése.

14. A pedagógus önértékelési rendszer bevezetése, az önértékelési csoport
megalakítása.
15. Pályázatokon való részvétel. (Határtalanul, Szatmári Szellemiség Háza – ’56os események)
16. A digitális témahét megvalósítása.
17. Részvétel

a

Kutatók

rendezvénysorozaton.

Éjszakája

című

természettudományi

HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek c. pályázat
Intézményünk

részt

HATÁRTALANUL!

vesz

az

program

Emberi

Erőforrások

Tanulmányi

Minisztériuma

kirándulás

által

hetedikeseknek

kiírt
c.

pályázaton.
A pályázat címe: Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér!
Pályázati azonosító: HAT-16-01-0589
Az utazás időpontja: 2017. március 27-30.
Célország: Románia
Kötelezettségek:
-

HATÁRTALANUL! előkészítő óra időtartama: 5 tanóra, amelyeket az utazás
előtt 15 nappal meg kell tartani.
HATÁRTALANUL! fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység, mely egy
TÉMANAP keretében valósul meg. A tevékenység leírása: Címe: Magyar
vagyok, magyarnak születtem. Célja: A magyarságtudat mélyítése
Megvalósítása: az utazást megelőző 30 napon belül.
Erdély történelmi, irodalmi emlékhelyeinek bemutatása.
Tanulói kiselőadások, prezentációk, tablók bemutatása. írók, költők életéhez
kapcsolódó irodalmi vetélkedő lebonyolítása. Képzeletbeli barangolás híres
történelmi emlékhelyeken kiállítással.
Rajzpályázat kiírása: Erdélyi motívumok megjelenése az öltözködésben és /
vagy a lakberendezésben.

-

HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás: 2017. március 27-30.
Témája: Petőfi Sándor életútjáról és költészetéről tanult ismeretek bővítése,
történelmi-irodalmi ismeretbővítés

-

HATÁRTALANUL! értékelő óra időtartama: 3 tanóra, amelyeket a kirándulást
követően kell megtartani.

-

Nemzeti összetartozás - HATÁRTALANUL! című témanap
Időpontja: 2017. április 7. (péntek).
Célcsoport: 5-8. évfolyam
Menete: Az első 3 rövidített óra után a szünetben bemutatkozik a hetedikes
erdélyi túrázók csapata. Maximum 5 perces ppt előadással számolnak be az
iskola tanulóinak.
Majd megkezdődik a Petőfi nap.
Zárásként a hetedik évfolyam időkapszulába zárt levelet és fényképet ad át a
hatodik évfolyamnak, ahol kérik, hogy folytassák a hagyományokat a
következő évben is.

A 2016/2017-es tanév programja
Augusztus
22., hétfő
22-23., hétfő-kedd
22-26., hétfő-péntek
25., csütörtök
26., péntek
31., szerda

7.30: alakuló értekezlet
8.00: javítóvizsga a nappali és az esti
tagozaton
munkaközösségi megbeszélések
OH igazgatói értekezlet, Nyíregyháza
8.00: tanévnyitó tantestületi értekezlet
Munkavédelmi szemle
KLIK igazgatói értekezlet, Nyíregyháza

Szeptember
1., csütörtök
2., péntek
7.,szerda

13., kedd
15., csütörtök
12-16., hétfő-péntek
30., péntek

- 7.30: tanévnyitó, első tanítási nap
- 14 óra: beiratkozás az esti tagozaton
- beiratkozás a pátyodi esti tagozaton
14.00: Nyolcosztályos megbeszélés
Helyszín: Fehérgyarmati Deák Ferenc
Gimnázium és Kollégium
14.45: tantestületi megbeszélés
Téma: nyolcosztályos megbeszélés, a
végzősök felvételi eredményei
a tanmenetek leadási határideje
16 óra: szülői értekezlet
- a tanmenetek leadási határideje az 5. és a
9. évfolyamon
- az érettségi témakörök ismertetése, a
törzslapok aktualizálása

Október
6., csütörtök
7., péntek
14- november 25.,
10-14., hétfő-péntek
11., kedd

- nagyszünet: megemlékezés az aradi
/
vértanúkról
- Nyolcosztályos sportverseny
Helyszín: Fehérgyarmati Deák Ferenc
Gimnázium és Kollégium
őszi érettségi vizsgák
Deák-hét
16 óra: szülői értekezlet a végzős
évfolyamok számára / szalagavató,
érettségi/

11.K

/

14., péntek

15., szombat
21., péntek
28., péntek
November
2-4., szerda - péntek
7., hétfő
12., szombat
15., kedd
18., péntek
19., szombat
21-25., hétfő – péntek
21-22., hétfő-kedd
22., kedd

Deák-napi megemlékezés
Felelős
a
társadalomtudományi
munkaközösség
áthelyzett munkanap (október 31., hétfő
helyett, hétfői tan.rend szerint)
- diáknap, gyalogtúra
/
nagyszünet: megemlékezés az 1956. évi
/
október 23-i forradalomról
- az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
- szüreti bál
/

őszi szünet
az őszi szünet utáni első tanítási nap
a középiskolai előkészítő kezdete
14.00: nevelési értekezlet,
Téma: A digitális fejlődés hatásai
XXI.század gyermekére
13 óra: a szalagavató főpróbája
15 óra: szalagavató ünnepség
20 óra: nyitótánc
19 – 01: szalagavató bál
tantárgyi beszámolók az esti tagozaton
nyílt napok
16 óra: beiskolázási szülői értekezlet

9.B

/

10.B

/

DÖK

/

8.K

/

a

December

13., kedd
14., szerda
15., csütörtök

14.
45:
szaktanári
megbeszélés a
nyolcosztályos gimnáziumban tanítóknak
Mikulás
16 óra: szülői értekezlet az 5. K, 9.B és 9.Ny
osztályban
Elsősavató: 5.K osztály
Elsősavató: 9.Ny osztály
Elsősavató: 9.B osztály

16., péntek

8 óra: elsősavatás (eskü, műsor)

6., kedd
6., kedd
13., kedd

21., szerda
22-jan.2.,
Január

- karácsonyi ünnepi műsor
- karácsonyi koncert,
-a téli szünet előtti utolsó tanítási nap
téli szünet

/

/
/
/

10.K
9.A
10.B
5.K,
/ 9.Ny,9.
B
/
6.K
VARGÁNÉ
FÁBIÁN MÁRIA

/
/
/
/
/

3.,kedd
11., szombat
17., kedd
20., péntek
20., péntek
23-27., hétfő-péntek
23-27., hétfő-péntek
27., péntek
31., kedd
Február
3., péntek
15., szerda
18. szombat
15., szerda

20-24., hétfő-péntek
20-24., hétfő-péntek
24., péntek
28., kedd

a téli szünet utáni első tanítási nap
a középiskolai előkészítő vége
a középiskolai előkészítő
eredményhiredetése
nagyszünet: MAGYAR KULTÚRA NAPJA /
megemlékezés
14.30: félévi osztályozó értekezlet
az ellenőrző könyvek kiosztása
16 óra: félévi szülői értekezlet
a köztes- és záróvizsgák témaköreinek
ismertetése /8. k, 10. k /
14. 00: félévi tantestületi értekezlet

- 14 óra: farsangi jelmezverseny és bál
/
- az általános iskolák továbbítják a
jelentkezési lapokat
jótékonysági bál
- az érettségi vizsgákra való jelentkezés
határideje
- a felsőoktatási intézményekbe történő
jelentkezés határideje

9.A

/

9.K

/

10.A

/

11.B

/

11.A

/

tantárgyi beszámolók az esti tagozaton
szakmai megbeszélések a
munkaközösségek szervezésében
megemlékezés a kommunista diktatúrák
/
áldozatairól (emléknap: febr. 25.)
14.45: Osztályfőnöki munkaközösségi ülés a
munkaterv szerint,az osztályok neveltségi
szintje

Március
7., kedd
8., szerda
10., péntek
14., kedd

14.45: nevelőtestületi megbeszélés: a
nyolcosztályos
tanulmányi
verseny
előkészítése
nagyszünet: nőnapi megemlékezés
/
a jelentkezők felvételi jegyzéke
nagyszünet: megemlékezés az 1848 / 49-es
/
forradalomról és szabadságharcról

17., péntek
22., szerda
23., csütörtök
27-30., hétfő-csütörtök
Április
3-7., hétfő-péntek
4., kedd
7., péntek
7., péntek
11.,kedd
12., szerda
12., szerda
13-18., csütörtök-kedd
19., szerda
24-28., hétfő-péntek
26., szerda
28., péntek

Nyolcosztályos tanulmányi verseny
Helyszín: Fehérgyarmati Deák Ferenc
Gimnázium és Kollégium
a szóbeli érettségi tételek leadási határideje
a jelentkezők listája abc sorrendben
Határtalanul
pályázat
megvalósítása
/
Erdélyben

Digitális témahét
14. 00: nevelési értekezlet
Téma:
A nyolcosztályos sport- és
tanulmányi verseny kiértékelése
ideiglenes felvételi rangsor
a jutalomkönyvek leadási határideje / 12.
évf. /
diákparlament
/
- a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap,
megemlékezés a HOLOCAUST áldozatairól
/
(emléknap: április 16.)
tavaszi szünet
a tavaszi szünet utáni első tanítási nap
egyeztetett felvételi jegyzék
tantárgyi beszámolók az esti tagozat 12.
évfolyamán
az intézménybe jelentkezők kiértesítése
az érettségi előkészítőkre való jelentkezések
leadásának határideje

Május
2-5., kedd-péntek
4., csütörtök

tantárgyi beszámolók az esti tagozat 12.
évfolyamán
14.00 a 12. évfolyam osztályozó értekezlete
- utolsó tanítási nap a végzősöknél
- babanap

5., péntek

6., szombat
8-10., hétfő-szerda

- 13.00 ballagási főpróba
- 14.00 a bizonyítványok leadási határideje
11 óra: ballagási ünnepség
írásbeli érettségi vizsgák /az alsó
évfolyamoknak tanítási szünet

7.K

/

DÖK

/

10.K

/

8-26.,

16., kedd
17., szerda
24., szerda
26., péntek
26., péntek
29., hétfő

29-2., hétfő- péntek

29-1., hétfő- csütörtök

30., kedd

írásbeli érettségi vizsga a nappali és az esti
tagozaton
16 óra: szülői értekezlet az 5. k-ban /az új
évfolyam fogadásának előkészítése/
16 óra: szülői értekezlet a 8. k , 10.k
osztályban /a vizsgák előkészítése/
idegen nyelvi mérés
ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS
délután: az új nyolcosztályosok fogadása /5.
K, Varga Zsuzsanna/
a jutalomkönyvek leadási határideje / alsó
évfolyamok/
14.00: írásbeli érettségi dokumentumok
leadása
írásbeli köztesvizsga a 8. k-ban
29., hétfő magyar
30., kedd matematika
31., szerda német, angol
1., csütörtök fizika, kémia,
szóbeli: földrajz, biológia
gyakorlati: informatika
záróvizsga a 10. k-ban
29., hétfő szóbeli: földrajz
30., kedd gyakorlati: informatika
31., szerda szóbeli: biológia, kémia
írásbeli: kémia, biológia
1., csütörtök szóbeli: informatika
13 óra: eredményhirdetés
8.00-16.00 írásbeli érettségi dokumentumok
megtekintése a nappali és az esti tagozaton

Június
A NETFIT felmérés ereményének feltöltési
határideje
megemlékezés a nemzeti összetartozás
napjáról osztályfőnöki óra keretében

1., csütörtök
2.,péntek
8-15.,
csütörtök

csütörtök-

emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

20., kedd
23.,péntek

nagyszünet: pedagógusnapi köszöntő
/
délután: pedagógusnap
év végi vizsga az esti tagozat 10-11.
évfolyamán
szóbeli
köztesvizsga a nyolcosztályos
gimnáziumban
6., keddmagyar, angol, német
7., szerdatörténelem, informatika
14 óra: eredményhirdetés
- 14.00: osztályozó értekezlet
- utolsó tanítási nap
- 12 óra: a bizonyítványok leadási
határideje
16 óra: tanévzáró ünnepség
beiratkozás

19-22., hétfő - csütörtök

szóbeli középszintű érettségi 12. B,

23-24., péntek-szombat

szóbeli középszintű érettségi 12.K

26-28., hétfő - szerda

szóbeli középszintű 12.A osztály

29., csütörtök

szóbeli középszintű érettségi 12.E
szóbeli középszintű érettségi előrehozott
vizsgázók
szóbeli középszintű érettségi 12.D Pátyod
14.00: tanévzáró értekezlet

2., péntek
6-15., kedd-csütörtök

6-7., kedd-szerda

15.,csütörtök
16., péntek

30., péntek
26-27., hétfő-kedd
30., péntek
Augusztus

21., hétfő

javító- és osztályozóvizsgák a nappali és az
esti tagozaton
7.30: alakuló értekezlet

21-25., hétfő-péntek

munkaközösségi megbeszélések

25., péntek

8.00: tanévnyitó értekezlet

21-22., hétfő-kedd

9.Ny

/

A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium kollégiumának
munkaterve
Jogszabályban rögzített alapfeladatunk a megfelelő lakhatási és tanulási feltételek
megteremtése minden diák részére, aki igényli a kollégiumi ellátást, mert választott
iskolája így kényelmesebben elérhető, több lehetősége van nálunk az iskolai
felkészüléshez, vagy családi körülményei ezt indokolják. Törvényből adódó
kötelezettségünk a zavartalan működés biztosítása, a ránk bízott fiatalok segítése.
Mindennapi

tevékenységrendszerünket

kiemelendő,

hogy

közvetlenül

és

jogszabályok

közvetve

is

és

rendeletek

megnevezik

a

rögzítik,

kapcsolatok

működtetésével, fejlesztésével, az együttműködéssel összefüggő kötelezettségeket.
Előtérbe kerültek, hangsúlyosabbá váltak a kollégiumok szociális, gyermek – és
ifjúságvédelmi, gondoskodással, esélyteremtéssel kapcsolatos alapfunkciói.
Kiemelt célunk, hogy az érzékelhetően megnövekedett szociális, családi, iskolai stb.
eredetű problémákra, amelyek a nevelés, a felkészítés, a tanulókról való
gondoskodás szempontjából új kihívásokat generáltak, új igényeket vetettek fel,
határozott megoldásokat mutassunk. Segíteni kell a kollégistákat a hátrányok
leküzdésében, bíztatni őket, küzdeni az alulmotiváltságuk ellen, minél több értékes
lehetőséget felmutatni a minőségi tudás megszerzéséhez, az értelmes és igényes
szabadidő eltöltéshez, az egészséges életvitel megszervezéséhez, a kulturált
felnőtté váláshoz.
A nevelőtestület tagjainak szakmailag igényes és diákközpontú hozzáállása lehetővé
teszi, hogy ebben a tanévben megtehessünk mindent a tanulásban leszakadó,
kudarcélményektől szenvedő diákokért, továbbá a tehetséges tanulóinkért is. A
hatékony tanulási technikák elsajátításával, a korrepetálási lehetőségek minél
szélesebb skálájának biztosításával kívánjuk segíteni a felzárkózni kívánó és a
kiemelkedően tehetséges diákokat is.
Odafigyelést és gondoskodást, alapvető értelemben vett érzelmi védettséget kell
nyújtani kollégistáink részére, gondoskodnunk kell arról, hogy személyiségükben
pozitív irányú

változások történhessenek, testi és szellemi fejlődésüket a

kiegyensúlyozottság irányába kell terelni.
Napjainkban nem ismerik eléggé általános értelemben a kollégiumok működését. Az
együttműködés erősítését jól szolgálhatná, ha erről az intézmények, de legalább az

osztályfőnökök, személyes tapasztalatokat szerezhetnének látogatások formájában.
Ebben a tanévben nyitottak vagyunk erre a diákok érdekében.
ÉVES KOLLÉGIUMI MUNKATERV HAVI BONTÁSBAN
2016/2017
HÓNAP
AUGUSZTUS

MEGNEVEZÉS
Karbantartási munkák

FELELŐS
kollégium vezető,

elvégzésének az

nevelőtestület

ellenőrzése.

Gacsályi József

Szobák előkészítése a

Gaálné Borbás

tanévhez, dekorációk,

Katalin

tájékoztató kiírások

Borbély Anett

HATÁRIDŐ
2016. 08.22.30.

elhelyezése. Szobakulcsok,
szekrénykulcsok
meglétének ellenőrzése.
Lista összeállítása a
hiányosságokról.
Nevelőtestület tanévnyitó

kollégium vezető,

értekezlete

nevelőtestület

Órarend elfogadása

Gacsályi József

Házirend felülvizsgálata,

Gaálné Borbás

Munkatervhez javaslatok

Katalin

bekérése.

Borbély Anett

Pedagógiai Oktatási

kollégium vezető

Központ

Gacsályi József

2016. 08. 26.

2016.08.25

NYÍREGYHÁZA
Tankerület tanévnyitó
szakmai értekezletén,
Nyíregyházán való
megjelenés. Oktatási Hivatal
Beköltözés a kollégiumba,
kollégium vezető,
tanulók fogadása

nevelőtestület

Házirend ismertetése

Gacsályi József

2016.08.31.

Szobabeosztások

Gaálné Borbás

kialakítása

Katalin

Létszámegyeztetés.
SZEPTEMBER Kollégiumi Közgyűlés

Borbély Anett
kollégium vezető

Csoportfoglalkozások

nevelőtestület

megbeszélése. Baleset-

Gacsályi József

megelőzési – tűzvédelmi

Gaálné Borbás

oktatás

Katalin

Diákönkormányzat

Borbély Anett
kollégium vezető

létrehozása.

nevelőtestület

Nevelőtestületi értekezlet:

Gacsályi József
kollégium vezető,

Házirend, Munkaterv, Éves

nevelőtestület

tanulói foglalkozási terv

Gacsályi József

elfogadása

Gaálné Borbás

Órarend véglegesítése

Katalin

Szakköri igények felmérése,

Borbély Anett
Nevelőtestület

jelentkezések

Gaálné Borbás

2016.09.05.

2016.09.12.

2016. 09.13.

2016. 09. 15.

Katalin
Borbély Anett
Asztalitenisz verseny a

nevelőtestület

diákok igénye szerint

Gacsályi József

2016. 09. 22.

Gaálné Borbás
Katalin
Kollégiumi szülői értekezlet.

Borbély Anett
nevelőtestület

2016. 09. 29.

Gacsályi József
Gaálné Borbás
Katalin

OKTÓBER

Dokumentációk ellenőrzése

Borbély Anett
kollégium vezető

2016. 09. 30.

Szakköri foglalkozások

Gacsályi József
nevelőtestület

2016. 10.03.

beindítása

Gaálné Borbás

„Érdeklődési körök”

Katalin

listájának elhelyezése a

Borbély Anett

faliújságon
Könyvtárhasználati

nevelőtestület

2016. 10. 03-

tájékoztató

Varga Tímea,

07. között

Mártonné Bodnár
1849. október

Magdolna
Borbély Anett

2016. 10. 06.

6.- megemlékezés az aradi
vértanúkról. Faliújság
készítése
Áthelyezett munkanap.

2016. 10.15.

„Gólyaavató” vetélkedő,

Diákönkormányzat

gólyák avatása

a csoportvezető

Programterv elkészítése

nevelő tanárok

2016. 10.12.21. között

együttműködéséve
l
Gacsályi József
Gaálné Borbás
Katalin
Nevelőtestületi értekezlet

Borbély Anett
kollégium vezető,

Pályázati lehetőségek

nevelőtestület

megvitatása, továbbtanulási

Gacsályi József

lehetőségek a gyerekeknek.

Gaálné Borbás

2016. 10. 19.

Katalin
1956. október 23.

Borbély Anett
diákönkormányzat

Faliújság készítése

Gaálné Borbás

Katalin
Kisvárdai SzC Petőfi Sándor
Szalagavató

NOVEMBER

2016. 10. 20.
2016.10. 29.

Szakközép iskolája
2016.október 29- november

ünnepség
2016. október 31.

06.

Pihenőnap

Őszi szünet
Kollégiumról tájékoztató

Gacsályi József

2016. 11. 07.

egyeztetése.
Színházlátogatás

nevelőtestület

2016. 11.08.

meghirdetése, szervezése.

Gaálné Borbás

anyagok frissítése.
Nyílt napok dátumainak

Katalin
Borbély Anett

November

Gacsályi József

17. - „Füstmentes” nap

kollégium vezető

Figyelemfelhívó előadás
Fehérgyarmati Deák Ferenc
Gimnázium és Kollégium

Szalagavató
ünnepség
kollégium vezető,

2016.11.17.

2016.11. 19.
2016.11.24.

nevelőtestület
Gacsályi József
Nevelési értekezlet

Gaálné Borbás
Katalin

DECEMBER

Fogyatékkal élő emberek

Borbély Anett
Borbély Anett

2016.12.01.

Diákönkormányzat

2016. 12.05.

világnapja (december 3.)
faliújság készítése,
esetleges segítségnyújtás a
fogyatékkal élőknek
Mikulás est

nevelőtestület
Gaálné Borbás
Katalin
A kollégium karácsonyi

Borbély Anett
Diákönkormányzat

dekorálása

nevelőtestület

Karácsonyi faliújság

Gaálné Borbás

készítése.

Katalin

2016. 12. 07.

Borbély Anett
Karácsonyra készülve

Diákönkormányzat,

közös program az ünnep

nevelőtestület

hangulatában/filmnézés,

Gacsályi József

zenehallgatás.

Gaálné Borbás

2016.12.12-20.
között

Katalin
Kisvárdai SzC Móricz
Zsigmond Szakképző

Borbély Anett
Szalagavató
ünnepség

2016. 12. 16.

Iskolája
2016. december 22-

Nevelőtestület

2017. január 02. Téli szünet

Vezetőség

Tanulmányi eredmények,

Diákönkormányzat
Gacsályi József

magatartási helyzet,

Gaálné Borbás

közösségi tevékenység

Katalin

összesítése, megbeszélése,

Borbély Anett

2016.12. 20.

esetleges problémák
JANUÁR

megvitatása.
Magyar kultúra napja

kollégium vezető,

alkalmából koszorúzás

nevelőtestület

Szatmárcsekén.

Gacsályi József

2017.01.20.

Gaálné Borbás
Katalin
FEBRUÁR

Kollégiumi szülői értekezlet

Borbély Anett
kollégium vezető,

2017. 02. 02.

nevelőtestület
Gacsályi József
Gaálné Borbás
Katalin
Farsangi dekoráció

Borbély Anett
Diákönkormányzat

2017.02.06.

készítése
„Valentin-nap”

Borbély Anett
Diákönkormányzat

2017.02.14.

Gaálné
Katalin

Borbás

A kommunista diktatúra

kollégium vezető

áldozatainak emléknapja.

nevelőtestület

2017. 02. 23.

Gacsályi József
Gaálné Borbás
Katalin

MÁRCIUS

Drog prevenciós előadás
Nőnapi köszöntés / vers/

Borbély Anett
Borbély Anett
Diákönkormányzat

2017.02.27.
2017. 03. 08.

Megemlékezés 1848.

Gacsályi József
Gaálné Borbás

2017. 03.13.

március 15-ről.

Katalin

Koszorúzás
2017. március 15.
Munkaszüneti nap.
Víz világnapja (március 22.)

Borbély Anett

2017. 03.22-

Előadás vetítéssel
„Március 27.-Színházi
világnap”

23.között
Gaálné Borbás

2017.03.27-31.

Katalin

között

Színházlátogatás
ÁPRILIS

megszervezése
Tavaszi szünet

2017. 04. 0118.

„A magyar költészet napja –

Gaálné Borbás

2017.04.11.

április 11.)
„A holokauszt áldozatainak

Katalin
Borbély Anett

2017. 04.11.

kollégium vezető

2017. 04. 19-

emléknapja” (április 16.) –
Filmvetítés
Dokumentációk egyeztetése

nevelőtestület
Gacsályi József

21. között

Fenntarthatóság-

Gaálné Borbás

környezettudatosság

Katalin

témahete, Föld napja,

Borbély Anett

Madarak és fák napja.
Anyák-napi megemlékezés

Nevelőtestület

/vers/

2017. 04.24-28.
között

2017.04.24.

Gaálné Borbás
Katalin
Borbély Anett

MÁJUS

2017. május 01.
Munkaszüneti nap.
Nevelési értekezlet

kollégium vezető,
nevelőtestület

2017. 05.05-12.
között

Gacsályi József
Gaálné Borbás
Katalin
Fehérgyarmati Deák Ferenc

Borbély Anett
Kollégiumi

2017. 05.04.

Gimnázium és Kollégium

ballagási

17:00

kollégiuma
Kisvárdai SzC Móricz

ünnepség
Ballagási

2017.05.05.

Zsigmond Szakképző

ünnepség

Iskolája
Fehérgyarmati Deák Ferenc
Gimnázium és Kollégium
Kisvárdai SzC Petőfi Sándor

Ballagás ünnepség

2017.05 06.

Ballagás ünnepség

11:00
2017.05 06.

Szakközép iskolája
Tanulmányi eredmények

Nevelőtestület

09:00
Folyamatos

ellenőrzése.

Gaálné Borbás

egész

Katalin
Borbély Anett

hónapban

„Te szedd nap”(május 21.)
a kollégium környékének
szépítése.

2017. 05. 15-18

Nevelőtestület

között

Diákönkormányzat
Borbély Anett
Kollégiumi

2017. 05.04.

Gimnázium és Kollégium

ballagási

17:00

kollégiuma.
„Június 4. –a nemzeti

ünnepség
Borbély Anett

Fehérgyarmati Deák Ferenc

JÚNIUS

Vezetőség

összetartozás napjanemzeti emléknap a trianoni

2017.06.01.

békeszerződés
évfordulójára” – Faliújság
készítése
„Pedagógusnap”

kollégium vezető

Csoportok év végi

Gacsályi József
kollégium vezető

tanulmányi eredményének,

Nevelőtestület

közösségi

Gacsályi József

tevékenységének,

Gaálné Borbás

magatartási adatainak

Katalin

összesítése.
Nevelőtestületi tanévzáró

Borbély Anett
kollégium vezető

értekezlet

2017.06.01.

2017.06.15.

2017.06.26-30.

Nevelőtestület
Gacsályi József
Gaálné Borbás
Katalin

„Június 4. –a nemzeti

Borbély Anett
Borbély Anett

összetartozás napjanemzeti emléknap a trianoni
békeszerződés
évfordulójára” – Faliújság
készítése

2017.06.01.

A munkaközösségek és egyéb iskolai szervezetek programja
Társadalomtudományi munkaközösség
A munkaközösség vezetője: Miklósné Király Éva

történelem– földrajz

Tagjai:

Aczél Georgina

magyar, erkölcstan

Borbély Anett

történelem, társ.ism.

Csapóné Hatvani Edit

földrajz

Doma István

történelem

Gacsályiné Szentmihályi Gabriella

Óraadó:

magyar

Galvács Miklós

filozófia, földrajz

Görögné Tapiska Éva

magyar

Juhos Péter

testnevelés

Kondor Borbála

magyar

Kókán József

testnevelés

Mártonné Bodnár Magdolna

napközis tanár, könyvtár

Nagyné Szarka Éva

magyar, erkölcst., etika

Pálur László

mozgókép és médiai.

Szabó Szidónia

magyar

Széles Zoltán

testnevelés

Törökné Pintér Katalin

testnevelés

Vargáné Fábián Mária

ének –rajz – tánc-dráma

Varga Tímea

könyvtáros

Varga Zsuzsanna

honismeret

Farkas Lajos

mozgókép és médiaism.

A tanév feladatai:
Az éves munkaterv elkészítése, elfogadása.
A tanmenetek megbeszélése, elkészítése.
Határidő: szeptember 15. és szeptember 30.
Felelős: Miklósné király Éva

A fakultációs órák, délutáni foglalkozások (korrepetálások, verseny-előkészítők,
szakkörök) beindítása.
Határidő: szeptember 15.
A 2016-2017-es tanévben iskolánkban megrendezendő nyolcosztályos sportés tanulmányi verseny előkészítése, lebonyolítása.
1. A nyolcosztályos sport és tanulmányi versenyt előkészítő tanácskozás
megszervezése és megrendezése.


A szekcióülések keretében az elmúlt év tapasztalatainak
megbeszélése



A 2016-2017-es verseny előkészítése: sportverseny szakmai
előkészítése, tanulmányi versenyek témaköreinek megbeszélése



A tanácskozás szekciók szerinti jegyzőkönyveinek elkészítése

Határidő: szeptember 2-9. (tanácskozás időpontja szeptember 7.)
Felelősök: Miklósné Király Éva (történelem)
Csapóné hatvani Edit (földrajz)
Gacsályiné Szentmihályi Gabriella (bibliaismeret)
Görögné Tapiska Éva (műveltségi vetélkedő)
Nagyné Szarka Éva (magyar)
Törökné Pintér Katalin (sport-testnevelés),
Vargáné Fábián Mária (népdaléneklés – rajzpályázat)
2. Nyolcosztályos sportverseny lebonyolítása


A verseny személyi és technikai feltételeinek megteremtése és
biztosítása



A tanulók felkészítése



A verseny lebonyolítása

Határidő: október 7.
Felelős: Törökné Pintér Katalin és a testnevelő tanárok

3. Nyolcosztályos tanulmányi verseny lebonyolítása


Versenykiírások (témakörök, szakirodalom) elkészítése és postázása



Feladatlapok elkészíttetése, ellenőrzése, sokszorosítása



Zsűritagok és javítótanárok felkérése



Tanulók felkészítése



Közreműködés a verseny lebonyolításában

Határidő: október 15.
Felelős: Miklósné Király Éva, szekció- és témavezetők, munkaközösség tagjai

A továbbképzéseken és a nyolcosztályos megbeszélésen szerzett információk
átadása.
A kétszintű érettségi tapasztalatainak megbeszélése.
A 2016-2017-es tanévben bevezetendő érettségi változásoknak megfelelő szaktárgyi
tematikák elkészítése. Érettségi témakörök megbeszélése és kihirdetése.
Határidő: szeptember 30.
Felelősök: Csapóné Hatvani Edit –földrajz
Miklósné Király Éva, Doma István és Fekete Lajosné - történelem
Görögné Tapiska Éva, Kondor Borbála, Magyar Éva és Nagyné
Szarka Éva– magya

Október 10-14. Deák hét
A

munkaközösség

tagjai

részt

vesznek

megszervezésében és lebonyolításában:

a

Deák

hét

rendezvényeinek

1. Városkörnyéki általános iskolások számára kiírt komplex történelmi-műveltségi
verseny megszervezése és a döntő lebonyolítása
Felelős: Miklósné Király Éva és Borbély Anett
2. Az 5-8. osztályosok részére játékos könyvtári verseny szervezése
Felelős: Mártonné Bodnár Magdolna és Varga Tímea
3. Szavaló- és prózamondó verseny általános és középiskolások számára
Vers- és novellaíró verseny általános és középiskolások számára
Felelős: Nagyné Szarka Éva és Görögné Tapiska Éva
5. Történelmi és honismereti verseny iskolánk 5-13. évfolyamosok tanulói számára
Felelős: Csapóné Hatvani Edit és Doma István
6. A Deák-heti rajzverseny kiírása, szervezése és értékelése
Felelős: Vargáné Fábián Mária
7. Meghívásos sportverseny, labdarúgótorna
Felelős: Juhos Péter, Kókán József, Törökné Pintér Katalin és Széles Zoltán
8. AZ 5-8. évfolyam számára játékos sorverseny
Kötélhúzó verseny a 9-13 évfolyam számára
Felelős: Juhos Péter, Kókán József, Törökné Pintér Katalin és Széles Zoltán
9. A Deák napi ünnepség műsorának elkészítése
Felelős: Aczél Georgina

Gimnáziumi előkészítő foglalkozások megszervezése és tartása az 5. és a 9.
évfolyamra jelentkező diákok számára.
Gyakorló és felvételi feladatok készítése, megíratása, kijavítása a leendő 5. és 9.
évfolyamosok számára.
Határidő: november 7. és január 9.
Felelősök: a magyar szakos kollégák
A tanulmányi versenyekre (földrajz, magyar, műveltségi verseny, történelem) és
szaktárgyi pályázatokra való felkészítés az év elején elfogadott munkaterv alapján.
Felkészítés a nyolcosztályos gimnáziumok regionális tanulmányi versenyeire.
Felelősök: a szaktanárok
Tanév közi munkaközösségi megbeszélések igény és szükség szerint.
Egymás munkájának figyelemmel kísérése és segítése, különös tekintettel a
munkaközösség új tagjaira.
Óra látogatások az ötödik és kilencedik évfolyamon és igény szerint a többi
osztályban is.
A pedagógus minősítési rendszerbe ( gyakornoki és Ped.II. fokozat megszerzése)
felvételt nyert kollégák munkájának segítése.
Felelős: Miklósné Király Éva
A

munkatervben

meghatározott

ünnepségek,

megemlékezések

műsorának

összeállítása, a tanulók szerepeltetése az iskolai és egyéb rendezvényeken.
Felelősek: Az osztályfőnökök
Segítők: A magyar és történelem szakos tanárok és az ének tanár
Az énekkar szerepeltetése iskolai és városi rendezvényeken.
Karácsonyi hangverseny és DIÁK SHOW szervezése

Kiállítás szervezése a nyolcosztályos vizsgák alkalmával.
Felelős: Vargáné Fábián Mária
Színházi előadásokon való részvétel megszervezése.
Felelős: Aczél Georgina
A következő tanév tankönyv rendelésének megbeszélése
Felelős: Miklósné Király Éva

Idegen nyelvi munkaközösség
A munkaközösség vezetője: Pálur Lászlóné
A munkaközösség tagjai:
Bakosné Balogh Andrea
Csurka Éva
Gaál- Baumgartner Janka
Gacsályiné Szentmihályi Gabriella
Káplárné Péter Melinda
Nagy Ibolya
Németh Gézáné
Novák Éva
Varga Zsuzsanna
Bíró Zoltán /óraadó/
Orosz Zsolt /óraadó/
Kiemelt feladatok:
-

A 2017-től érvényes érettségi változások alapján új szóbeli tételsor
készítése német nyelvből és az új érettségire készítő könyvek beszerzése

-

A nyelvi előkészítős osztály további népszerűsítése és a folyamatos
beiskolázás biztosítása ebbe az osztálytípusba, a német nyelv
népszerűsítése

-

Folyamatos konzultáció a kollégák, valamint az azonos osztályban tanító
tanárok közt

-

Az újonnan érkezett kollégák munkájának a segítése

-

Előkészítő tartása a nyolcadikosok számára

-

Felkészítés a kétszintű érettségire, továbbképzésen való részvétel igény
szerint

-

A nyolcosztályos gimnazisták felkészítése a köztesvizsgára

-

A tanulók felkészítése a nyolcosztályos gimnáziumok versenyére

-

A nyolcosztályos gimnáziumok tanulmányi versenyének magas színvonalú
megszervezése, lebonyolítása

-

A tanulók felkészítése angol és német nyelvi versenyekre igény szerint

-

Növelni a részvételt az OKTV-n

-

A belügyi képzésben tanulók számára szaknyelv tanítása a 11. és 12.
évfolyamon

-

Igény esetén a tanulók felkészítése előrehozott érettségi vizsgára

-

A tanulók felkészítése nyelvvizsgára

-

A Deák-hétre színvonalas program készítése

-

Kirándulás megszervezése igény és lehetőség szerint angol vagy német
nyelvterületre

-

Tehetséges tanulók nyelvvizsgadíjának kifizetése Dajka Béla által
létrehozott alapítvány segítségével

-

Szótárprogramban való részvétel

-

Idegen nyelvű előadás igény és lehetőség szerint

-

A nyelvszakos kollégák minősítése folyamatosan a jelentkezések
sorrendjében

-

Óralátogatások a beinduló osztályokban és az 1-2 év óta itt tanító
kollegáknál

Versenyek:
-

Nyolcosztályos verseny 7-8, 9-10, 11-12 osztályosok részére németből és
angolból

-

Részvétel nyelvi versenyeken igény esetén

-

Részvétel OKTV-n németből és angolból a tanulók érdeklődésének
megfelelően

Aktuális feladatok:
Szeptember:
-

szakmai tanácskozás megszervezése, lebonyolítása a nyolcosztályos
tanulmányi versennyel kapcsolatban szeptember 7.-én.
Felelősök : Bakosné Balogh Andrea, Gaál- Baumgartner Janka, Pálur
Lászlóné, Varga Zsuzsanna

-

A tanmenetek elkészítése, leadása szeptember 15.-ig, 9. évfolyamon
október 1.-ig

-

Az érettségi tételsor aktualizálása, illetve németből új készítése

-

A kétszintű szóbeli érettségi témaköreinek ismertetése szeptember 30.-ig

Október:
-

Deák hét megrendezése /október 11. idegen nyelvi programok/

Felelősök: Németh Gézáné, Gellérné Zséder Zsuzsanna, Csurka Éva,
Káplárné Péter Melinda/
November:
-

Előkészítő tartása a 8. osztályos tanulók számára németből és angolból

-

Nyílt nap az általános iskolások számára

December:
- Az előkészítő ellenőrző feladatsorainak az összeállítása
Január:
-

Nyolcosztályos vizsgák témaköreinek az ismertetése

-

Az előkészítő vége

Február:
-

Az első félév megbeszélése, munkaközösségi megbeszélés.

Március:
-

Érettségi szóbeli tételsorok leadása

-

Nyolcosztályos verseny megrendezése iskolánkban március 17-én

Április:
-

A nyelvi méréssel kapcsolatos teendők megbeszélése

Május:
-

Írásbeli érettségi feladatainak és a javítás módjának a megbeszélése

-

Május 17. mérés a 6. k és 8. k osztályokban angolból és németből

Június:
- A következő tanév tantárgyfelosztásának a megbeszélése

A természettudományi munkaközösség
A munkaközösség vezetője: Káplár Ferenc matematika-fizika-informatika szakos
A munkaközösség tagjai:












Csapóné Hatvani Edit, biológia - földrajz szakos
Nagyné Bégány Veronika, matematika –fizika és biológia szakos
Fodor Károlyné, biológia-kémia szakos
Káplár Ferenc, matematika – fizika és informatika szakos, vezető
Joóné Herka Erzsébet, matematika-biológia szakos
Kocsisné Gregus Mária, biológia-kémia szakos
Gaál Baumgartner Janka, matematika – angol szakos
Lengyel István, informatika szakos
Varga István, matematika-informatika szakos
Stéfán Sándor, fizika szakos
Orosziné Balogh Andrea, biológia szakos /óraadó/

A munkaközösség tagjai az alábbi iránypontokat fogadták el tanácskozásuk
alkalmával:
-

Nyolcosztályos tanulmányi versenyhez kapcsolódó feladatok.

-

Tanulmányi versenyek áttekintése az előző tanév tapasztalatai tükrében.

-

Tanügyi dokumentációk aktualizálása.

-

Deák-heti feladatok.

-

Természettudományi laborhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása.

-

Délutáni foglalkozások.

Ennek megfelelően a munkaközösség az alábbiakat foglalta a munkatervébe:

1. Továbbképzéseken, szakmai tanácskozásokon való részvétel. (Nyolcosztályos
szakmai tanácskozások. Pedagógus minősítés továbbképzései, Kréta szoftver,
stb.)
2. A Nyolcosztályos Gimnáziumok Tanulmányi Versenyének szervezési feladatai a
munkaközösséghez tartozó tantárgyak estében.
3. Nyolcosztályos Sport és Tanulmányi Versenyek statisztikai és adatrögzítési
feladatinak végrehajtása.
4. A tantervi és formai követelményeknek megfelelő tanmenetek elkészítése és
leadása határidőre.
5. A közoktatási törvény alapján, az iskola helyi tantervében a munkaközösség
tantárgyaihoz kapcsolódó feladatok elvégzése felmenő rendszerben.
6. Természettudományi-labor fenntartási időszakában foglalkozások szervezése.
7. Új a tanév során megjelenő digitális tananyagok megismerése, gondozása,
alkalmazása a tanítási órákon. IKT fejlesztés. Digitális napló használatának
elmélyítése.
8. A tanulók kiválasztása és felkészítése a nyolcosztályosok tanulmányi versenyére.
9.

Deák-hét programjainak elkészítése a korábbi gyakorlat szerint. Közreműködés
ezek lebonyolításában.

10. Óralátogatások szervezése.
11. A jelentkező tanulók felkészítése az Bereznay, OKTV, Zrínyi, Ambrózy, és
Gordiusz, Pangea továbbá az Alapműveleti és a Nemzetközi Magyar matematika
versenyekre.
12. Felkészítés a gimnáziumi informatika versenyekre (OKTV, Széchenyi Alkalmazó
és Programozói Verseny, LOGO verseny).
13. Felkészítés a középiskolai biológia és kémia versenyekre (OKTV, Kabai, Mendel
Genetikai verseny, Avram Hershko verseny)
14. Felkészítés a középiskolai fizika versenyekre (Jedlik Ányos, Öveges József,
Mikola, Szilárd Leo)
15. Érettségi előkészítő foglalkozások, fakultációk és délutáni foglalkozások
megszervezése.
16. Az érettségiző évfolyam felkészítése a kétszintű érettségi vizsgára. Az érettségi
dokumentumok aktualizálása.
17. A jövő évi tankönyvlista frissítése és gondozása.

Mindezekhez a munkaközösség tagjai folyamatosan egyeztetnek egymással és az
iskolavezetéssel.

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
A munkaközösség vezetője: Gaál-Baumgartner Janka
A 2015/2016-os tanévben osztályfőnöki tevékenységet látnak el:
Ssz.

Osztályfőnökök neve

Osztály

1.

Varga Zsuzsanna

5. K

2.

Csurka Éva

6. K

3.

Széles Zoltán

7. K

4.

Joóné Herka Erzsébet

8. K

5.

Pálur Lászlóné

9. K

6.

Gacsályiné Szentmihályi Gabriella10. K

7.

Nagyné Bégány Veronika

11. K

8.

Miklósné Király Éva

12. K

9.

Káplárné Péter Melinda

9. Ny

10.

Törökné Pintér Katalin

9. A

11.

Görögné Tapiska Éva

10. A

12.

Gaál- Baumgartner Janka

11. A

13.

Bakosné Balogh Andrea

12. A

14.

Káplár Ferenc

9. B

15.

Kókán József

10. B

16.

Lengyel István

11. B

17.

Csapóné Hatvani Edit

12. B

Szülői értekezleteket az iskolai munkaterv ütemezése szerint tartunk.
2016. szeptember 12-16.
2016. október 11.

tanévnyitó szülői értekezlet minden osztályban
szülői értekezlet a szalagavatóval és a továbbtanulással

2016. december 13.
2017. január 23-27.
2017. május 16.

kapcsolatban a 12. évfolyamon
szülői értekezlet az 5. K, 9. Ny, 9. B osztályokban
félévi szülői értekezlet minden osztályban
 szülői értekezlet az 5. K osztályban az új elsősök

fogadásával kapcsolatban


szülői értekezlet a 8. K és a 10. K osztályokban a
köztes- és záróvizsgákkal kapcsolatban

Megemlékezések ünnepeinkről:
2016. október 6.
2016. október 14.

Aradi vértanúk
Deák- napi megemlékezés

11. K
társadalomtudományi

2016. október 21.
2017. január 20.
2017. február 24.

1956. október 23.
A Magyar Kultúra napja
A kommunista diktatúra áldozataira

munkaközösség
10. B
9. A
10. A

2017. március 16.

emlékezünk
Az 1848-as forradalom és

11. A

szabadságharc
2017. április 12.
A holocaust áldozataira emlékezünk
10. K
2017. június 2.
Nemzeti összetartozás ünnepe
osztályfőnöki óra
Ezeket a témákat az osztályfőnöki órák keretein belül is feldolgozzuk.
Rendezvények és szervezők:
2016. október 15.
2016. november 19.
2016. december 6.
2016. december 13-

Diáknap
Szalagavató
Mikulás
Elsősök avatása

16.
2016. december 21.
2017. február 3.
2017. február 18.
2017. március 8.
2017. május 6.
2017. június 2.

Karácsony
Farsang
Jótékonysági bál
Nőnap
Ballagás
Pedagógusnap

9. B
11-12. évfolyam
8. K
5. K, 9. Ny, 9. B
10. K, 9. A, 10. B
6. K
9. K
SZMK, DÖK
11. B
9. Ny

A tervezett osztálykirándulások listája a munkaterv mellékleteként olvasható.
A tanmeneteket a kezdő osztályok osztályfőnökei szeptember 30-ig, a többiek
szeptember 15-ig adják le.

A tanév közben tartandó munkaközösségi megbeszélés témája az 5. K , a 9. Ny és a
9. B osztályok tanulóinak neveltségi szintje. Ennek tervezett időpontja 2017. február
28.
A nevelési értekezletek témái:


A digitális fejlődés hatásai a XXI. század gyermekére
Időpontja: 2016.november 15.



A nyolcosztályos sport- és tanulmányi verseny értékelése
Időpontja: 2017.április 4.

Egyéb feladatok:
Digitális jártasság hete: 2017. április 3-7.
Az előző tanévekben előkészítettük és elkezdtük a közösségi szolgálatot. Így a
tanév egyik kiemelt feladata a közösségi szolgálat feladatainak folytatása a 9. A, 9. K
és a 9. B osztályokkal kiegészülve.
Ebben a tanévben is törekszünk az új iskolaépület állagának megóvására, az
osztálytermek tisztaságának megőrzésére. Az idén is versenyt hirdetünk a
„legtisztább terem” és a „legszebb terem” címekért.

Belügyi rendészeti munkaterv
Év eleji szervezési feladatok, megbeszélések szervezése.
A képzéshez tartozó fakultációs és önvédelem foglalkozások beindítása.
A bejövő évfolyam felmérése. Felelőse: osztályfőnök, testnevelők, önvédelem oktató.
Tanácskozás; az előző tanév tapasztalatainak megbeszélése.
Folyamatos kapcsolattartás a különböző belügyi szervekkel (RENDŐRSÉG,
KATASZTRÓFAVÉDELEM).
Deák-heti belügyi rendészeti nap szervezésében és lebonyolításában való részvétel.
Tanulók készítése az országos, területi és megyei tanulmányi versenyekre.
(Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny; Megyei és Területi Katasztrófavédelmi
Verseny)
Tanulók készítése az országos rendészeti csapatversenyre. (Országos Rendészeti
Csapatverseny)
Pályaorientációs munka végzése. A végzős tanulók támogatása a felvételi eljárások,
jelentkezések keretében.
Szakmai tanácskozásokon, értekezleteken valamint rendezvényeken való részvétel.
A végzős évfolyam felkészítése a belügyi rendészeti érettségire.
Szóbeli érettségi vizsga levezetése.

Ifjúságvédelemi munkaterv
I.
-

Szeptember – november:
A

2016/2017-es

tanév

gyermekvédelmi

feladatainak

ismertetése

pedagógusokkal, diákokkal, szülőkkel.
-

Javaslattétel az osztályfőnöki munkatanmenetben beépíthető prevenciós-,
mentálhigiénés-, egészségvédelmi témakörökre, segédanyagokra.

-

Az ifjúságvédelmet elősegítő kapcsolatrendszer megerősítése (iskolaorvos,
védőnő, Gyermekjóléti Szolgálat, rendészeti szervek, Vöröskereszt).

-

Osztályfőnökök, szaktanárok bevonásával feltárni a hátrányos helyzetű,
mentálhigiénés, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küszködő

tanulókat, javaslattétel segítségnyújtásukra, az agresszivitásra hajlamos
tanulók kiszűrése, fokozottan figyelni a különleges nevelést igénylő tanulók
problémáinak kezelésére (SNI-s tanulókra).
-

A tanulókat – a környezete, családja vagy bármely más miatt – veszélyeztető
körülmények felismerése, megelőzése, illetve megszüntetése.

-

A nyilvántartott tanulók hiányzásainak, tanulmányi munkájának ellenőrzése,
szükség esetén kapcsolattartás a szülőkkel.

-

Egészséges

életre

drogfüggőséggel

neveléssel

kapcsolatos

kapcsolatos
preventív

programok,

előadások,

dohányzással,

osztályfőnöki

órák

szervezése szakemberek bevonásával.
-

Az aktualitásnak megfelelő emléknapok megszervezése, plakátok, pályázatok
készítése, versenyeken való részvétel.

II.
-

December - június:
A

prevenciós

tevékenység

megerősítése

a

munkánkat

segítő

kapcsolatrendszer igénybevételével.
-

Az aktualitásnak megfelelő emléknapok megszervezése, plakátok, pályázatok
készítése, versenyeken való részvétel.

-

Mentálhigiénés

interaktív

foglalkozások

(Vöröskereszt,

osztályfőnökök,

mentálhigiénés szakemberek).
-

Az első félévi eredmények értékelése különös tekintettel a hátrányos helyzetű
tanulókra.

-

A hiányzások és az alulteljesített tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése,
a szülők értesítése.

-

A tanév értékelése.

Főbb témacsoportok:
1. Drogprevenciós

tevékenység,

bűnmegelőzés

(rendészeti

szervek,

ifjúságvédelmi csoport, szaktanárok, osztályfőnökök).
Helyszín: osztályfőnöki órák, szakórák, diáknap, osztálykirándulások, spontán
beszélgetések
Korosztály: 7 -12. évfolyam

Témák:


anyaghoz kötődő szenvedélyek



mértéktelenség-mértékletesség



önkontroll-kontrollvesztés



függőség-bűnözés kapcsolata



tevékenységhez kötődő szenvedélyek



az internet káros hatásai

2. Agresszivitás – mivel jelen van a társadalom minden területén, az iskolai
nevelés adta lehetőségek kihasználása minden évfolyamon.
Helyszín: osztályfőnöki órák, diáknap, spontán beszélgetések, szakemberek
bevonása.
Korosztály: 5 -12. évfolyam
Témák:


önismeret, helyes önértékelés



érzelmeink felvállalása



konfliktushelyzet kezelése, pozitív ÉN-KÉP kialakítása

3. Egészséges

életmód:

interaktív

foglalkozások

(védőnő,

iskolaorvos,

mentálhigiénés szakember, szaktanárok, osztályfőnökök).
Helyszín:

osztályfőnöki

órák,

szakórák,

diáknap,

osztálykirándulások
Korosztály:5-12. évfolyam
Téma:


Hogyan őrizzük meg testi-lelki egyensúlyunkat?



a serdülőkör és problémai

egyéni

beszélgetés,



a nemi úton terjedő betegségek



egyén szerepe a családban, és a társadalomban

4. A

másság

elfogadása:

(ifjúságvédelmi

csoport,

szaktanárok,

osztályfőnökök).
Helyszín: osztályfőnöki órák, szakórák, diáknap, egyéni beszélgetés
Korosztály:7-12. évfolyam
Téma:


A másság elfogadása – származásra, nemre, nemzeti/etnikai hovatartozásra
tekintettel.

A Deák Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának 2015-2015-ös munkaterve
és programja

Szeptember:
1. 7. 30: tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap.
5. 9.30: DÖK- gyűlés.
Témája: szervezési feladatok, programok, a munkaterv elfogadása,
tisztségviselők választása, megerősítése, felkészülés a Nyolcosztályos
Gimnáziumok Regionális Sportvetélkedőjére
Október:
DÖK-gyűlés: október 3. hétfő
Októberi programok áttekintése, hírek, aktualitások
6. Megemlékezés az Aradi Vértanúkról
7. Nyolcosztályos Gimnáziumok Regionális Sportvetélkedője Fehérgyarmat

10-14. Deák- hét.
15. Diáknap, gyalogtúra Cégénydányád
21. Megemlékezés az 1956-os Forradalom és szabadságharcról
28. „Szüreti bál” 18-22 óra (DÖK)
November:
DÖK – gyűlés: november 7.
téma: a hónap programja.
18. 13 óra: a szalagavató főpróbája / Sportcsarnok/.
19. szombat, 15 óra: szalagavató ünnepség / Sportcsarnok/.
19-01: szalagavató bál, 20 óra: nyitótánc.
December:
DÖK- gyűlés: december 1.
Témája: a szalagavató értékelése, elsősavatás és a Mikulás – ünnepség, karácsonyi
hangverseny előkészítése
6. péntek: Mikulás ünnepség (8.k)
12-16. elsősavatás (9.a, 10. b, 10. k).
21. péntek: karácsonyi ünnepi műsor, karácsonyi koncert,betlehemes műsor (6.k) a
téli szünet előtti utolsó tanítási nap.
Január:
DÖK- gyűlés: január 3.
Témája: farsang, jótékonysági bál

20. péntek Magyar kultúra napja
Február:
DÖK gyűlés: február 1. aktualitások
3. péntek: farsangi jelmezverseny és bál
18. szombat, jótékonysági bál
24. Megemlékezés a Kommunista diktatúra áldozatairól
Március:
DÖK- gyűlés: március 1.
Témája: érdekképviseleti lehetőségek, havi program
8. Nőnapi megemlékezés (DÖK)
14. kedd Megemlékezés a 1848-49-es Forradalom és szabadságharcról
17.péntek: Nyolcosztályos tanulmányi verseny Fehérgyarmat
Április:
DÖK- gyűlés: április 3. havi program
11. Diákparlament
12. péntek: megemlékezés a Holocaust áldozatairól
DÖK- gyűlés: Témája: a Deák-díjra jelöltek meghallgatása,szavazás, a ballagás
megszervezése.
Május:
DÖK-gyűlés: május 2. havi program
6. Ballagási ünnepség

8-10. érettségi szünet az alsó évfolyamoknak.
17. Idegen nyelvi mérés
24. szerda: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS
26. 5.-esek fogadása
Június:
2. péntek: Pedagógus napi köszöntő (DÖK)
DÖK- gyűlés. Témája: az éves DÖK- munka értékelése és az év végi teendők,
ötletek, javaslatok a következő tanévre vonatkozóan.
15. csütörtök utolsó tanítási nap
20. kedd: 16 óra tanévzáró ünnepség.
A Deák Ferenc Gimnázium Iskolai Sportkörének szakmai programja a
2016/2017-es tanévre:
Feladat: - tanulók igényeinek felmérése a sportköri foglalkozásokról
- személyi és tárgyi feltételek biztosítása
- sportcsoportok megszervezése és a foglalkozások lebonyolítása
Tárgyi, személyi feltételek:
A sportcsoport foglalkozások, házibajnokságok a Fehérgyarmati Deák Ferenc
Gimnázium és Kollégium tornatermében, sportudvarán és kondicionáló termében
kerülnek megtartásra. A beindított sportágakhoz szükséges sporteszközökkel és
felszerelésekkel

az

iskola

hiánytalanul

rendelkezik.

sportfoglalkozások lebonyolítása maradéktalanul biztosított.
Oktatók: - Törökné Pintér Katalin testnevelő
- Széles Zoltán testnevelő
- Kókán József testnevelő

A

balesetmentes

- Juhos Péter testnevelő
Időpontok:
Sportcsoportok:
A tanulók és a diákönkormányzat véleménye alapján a 2015/2016-os
tanévben a következő sportköri foglalkozások indulnak:
-

fiú labdarúgás 5.-13. évfolyam

-

lány-fiú kézilabda 5.-13. évfolyam

-

floorball és kondicionáló testedzés 5.-13. évfolyam

-

torna,tenisz, asztalitenisz, tűzharc igény szerint

Sportági tartalmak:
Labdarúgás:
- labdás és labda nélküli mozgások
- labdavezetés, labda átadás-átvétel, kapura lövések, fejelés oktatása
- támadó és védekező taktikai elemek oktatása
- játékszabályok részletes megismertetése
Kézilabda :
-

labdás és labda nélküli mozgások

-

labdavezetés, induló cselek, kapura lövések oktatása

-

támadó és védekező taktikai elemek oktatása

-

játékszabályok részletes megismertetése

Floorball:
-

játékszabályok megismerése, játék

Kondicionáló testedzés:

-

az erőfejlesztés szabályainak megismertetése

-

edzéstervek különböző izomcsoportokra

Sportcsoportok összetétele:
A meghirdetett sportágakban a Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és
Kollégium nappali tagozatos tanulói vehetnek részt a megfelelő korcsoport beosztást
figyelembe véve.

A sportköri foglalkozások célja:
-

a mindennapos mozgás, sportolás, testedzés biztosítása a tanulók
igényei alapján

-

egészséges életmódra nevelés

-

a rendszeres testmozgás megszerettetése, állandó igényszintre emelése

-

a különböző sportágak részletes megismertetése, elsajátíttatása

-

felkészülés a helyi, meghívásos és diákolimpiai versenyekre

-

önuralomra és kitartásra nevelés

-

szabálykövető magatartás kialakítása, ellenfelek tisztelete

-

együttműködésre nevelés

-

a győzelem szerény ünneplése, a vereség méltósággal való elviselése

-

mások érdemeinek elismerése

A Deák Ferenc Gimnázium tantestülete az alábbi versenyekre készíti fel az
iskola tanulóit a 2016/2017-es tanévben:
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (11.,12.,13. évfolyam):


magyar nyelv



magyar irodalom



földrajz



történelem



fizika



kémia



biológia



matematika



informatika



angol



német

Nyolcosztályos gimnáziumok tanulmányi és sportversenye
Iskolai verseny a „Visszavárunk” program keretében, a DE MezőgazdaságÉlelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar által kiírt tanulmányi verseny
A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány versenyei
Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny (11-14 éves korosztály számára)
Tavaszi szél városkörzeti vetélkedő
Ady Endre szavalóverseny és pályázatok (Csenger)
Megyei magyar nyelv és irodalom versenyek
Kölcsey Ferenc Megyei Szavalóverseny
A Kölcsey Társaság esszéíró és versmondó versenye
Vas megyei ped. intézet által szervezett országos történelmi verseny (9-10. évf.) és a
Középiskolások Országos Történelem Tantárgyi versenye (9-10-11. évfolyam)
„Mit ránk hagytak a századok…” történelmi verseny
Örökségünk ’48 – történelmi verseny
Megyei történelem versenyek
Debreceni Benedek Elek Általános Iskola történelmi versenye
Rákóczi Szövetség Glória Viktisz verseny

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
Város- és Faluvédők Egyesületének pályázata
Kabay biológia verseny (11. évf.)
Mendel genetikai verseny (12. évf.)
Béres József Emlékverseny a 9-10. évfolyam számára biológiából
Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny (9-10. évfolyam)
Matematika versenyek:

Zrínyi Ilona; Bereznai; Alapműveleti Matematika Verseny

(5-8. évf.)
Diákolimpiai versenyek (sakk, röplabda, kézilabda, futball, úszás, atlétika)
Mátészalka – Fehérgyarmat meghívásos torna
Deák-kupa
Bozsik-program
Belügyi rendészeti versenyek


egyéni tanulmányi verseny



csapatverseny

Katasztrófavédelmi verseny
Középiskolások közlekedésbiztonsági kupája
Pedagógus röplabdabajnokság
A Lakiteleki Alapítvány pályázatai
Neumann János Társaság versenyei
Jedlik Ányos fizika verseny,

a Nyíregyházi Egyetem versenyei

Bárdos Lajos ÁMIK nyelvi és természettudományos versenye
Cultura Nostra történelmi verseny
Avram Hersho Emlékverseny
Implom József helyesírási verseny
A természettudományos laborhoz kapcsolódó versenyek
Bolyai természettudományos, matematikai és anyanyelvi csapatversenyek
KÖZÖS

ÜGYÜNK

HATÁROKON

ÁTÍVELŐ

KÖRNYEZETI

NEVELÉSI

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A FELSŐ-TISZA MENTÉN
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság pályázata
A Miskolci Földtani Intézet és a Miskolci Egyetem által meghirdetett diákkonferencia
Pangea Matematika Verseny
Diák Olimpia
Belügyirendészeti és katasztrófavédelmi versenyek

A Magyar Vöröskereszt által szervezett versenyek
Kirándulási terv

Osztály
5. K
6. K
7. K
8. K
9. Ny
9. B
9. K
9. A
10. B
10. K
10. A
11. B
11. K
11. A
12. B
12. K
12. A

Kb. Időpont/ napok száma
2017. május
1 nap
2017. május
1 nap
2017. március 27-30. 3 nap
2017. június
1 nap
2017. május
1 nap
2017. május
1 nap
2017. május
2 nap
2017. május
2- 3 nap
2017. május
2- 3 nap
2017. május
2 nap
2017. május
2 nap
2017. május
1- 2 nap
2017. január
2 nap
2017. május
1- 2 nap
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

