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1. BEVEZETÉS
A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az alábbi jogszabályok
figyelembe vételével történt:
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

-

a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

-

a 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

-

a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

Az éves munkaterv az alábbi intézményi dokumentumokkal összhangban készült:
-

a KEMU Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

-

a KEMU Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabálya

-

a KEMU Szakképző Iskola Házirendje

-

Helyi Szakmai Programok

2. ELÉRENDŐ CÉLOK A TANÉV SORÁN
2.1 Intézményi dokumentumok
Az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata a hatályos jogszabályok tükrében, a
szükséges módosítások megtétele az eljárási szabályok betartásával.
Helyi szakmai programok aktualizálása, az előrehozott szakképzés, duális szakképzés
tanmeneteinek elkészítése. A tanmenetek megfeleltetése az új NAT követelményeknek.
2.2 Tanügyi nyilvántartások
A tanügyi nyilvántartások vezetése az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott
nyilvántartások és nyomtatványok használata

-

az intézményben használt nyilvántartások, nyomtatványok a jogszabályi kötelező
tartalmi elemek mellett azokat az információkat is tartalmazzák, melyek a
feladatellátást és nyilvántartást megkönnyítik, azonban az adatvédelmi előírásokat
nem sértik.
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2.3 A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok
-

a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet alapján:
az átsorolások elvégzése
a pedagógusok teljesítmény értékelésének előkészítése
a vezetői létszám felülvizsgálata
a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámának
felülvizsgálata

-

pedagógus életpálya modell bevezetésének/aktualizálásának lebonyolítása

-

a munkaidő nyilvántartás bevezetése, aktualizálása

2.4 A pedagógusok továbbképzése
A pedagógusok továbbképzése jogszabály alapján kötelező. Az intézmény a továbbképzési
feladatainak ellátására elkészítette a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet.
A hatályos jogszabályok figyelembe vételével a beiskolázási terv alapján a továbbképzésben
részt vevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése folyamatosan történik.
2.5 Kompetenciamérések
A folyamatos kompetenciafejlesztés az Országos Kompetenciamérés követelményeire és a
kulcskompetenciákra alapozva történik. Az olvasás, szövegértés, logikai gondolkodás
kompetenciák fejlesztése, a tanmenetek ennek megfelelő kiegészítése, az ott leírtak
megvalósítása állandó célkitűzésünk.
2.6 Kiemelt pedagógiai feladatok
-

a tanulók magatartásának, fegyelmének erősítése,

-

a tanulók neveltségi szintjének emelése,

-

a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése),

-

a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a felvételire,

-

tehetséggondozás,

-

versenyekre való felkészítés

-

az iskolai erőszak további csökkentése a mentálhigiénés munka és kampányszerű
programok szervezésével

-

a diákok önszerveződésének támogatása, a diákok minél nagyobb körének
bekapcsolása a DÖK munkájába
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3. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK
3.1 Személyi feltételek
A KEMU Szakképző Iskola dolgozói létszáma: 257 fő
-

pedagógus: 227 fő

-

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott: 13 fő

-

technikai dolgozók: 17 fő

Jelenleg a szakmai elméleti és gyakorlati órák egy részének ellátása csak részben biztosított.
Célunk a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával a szakmai elméleti és gyakorlati órák
megtartására új kollégák alkalmazása.
3.2 Tárgyi feltételek
A KEMU Szakképző Iskola a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2-. sz. és 3. számú
mellékletében felsorolt kötelező eszköz és felszerelésjegyzékében leírtakkal rendelkezik.
Célunk, hogy az intézmény birtokában lévő eszközöket támogatók és pályázatok útján ebben
a tanévben is fejlesszük.
4.

TANULMÁNYI VERSENYEK

Iskolánk a következő tanulmányi és szakmai versenyekre készít fel tanulókat:
4.1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott tanulmányi és
művészeti versenyek:
-

OKTV: matematika, informatika, rajz-és vizuális kultúra, művészettörténet tantárgyak

-

Művészeti verseny: Országos Rajzverseny, Országos Mintázás verseny

-

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyi Verseny

4.2 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által finanszírozott verseny (Szakma
Sztár Fesztivál):
-

Szakma Kiváló Tanulója Verseny,

-

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

4.3 Diáksport Szövetség által meghirdetett sportversenyek:
-

Diákolimpia Kézilabda, Röplabda, Rögbi

4.4 Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny
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4.5 Programozási csapatversenyek
-

Gábor Dénes,

-

Dusza Árpád,

-

Bánki Donát

-

Lego robotprogramozás

4.6 Szakképzős tanulók Közismereti Versenye:
-

magyar nyelv-és irodalom,

-

történelem, informatika,

-

matematika,

-

természetismeret

4.7 Megyei Matematika Verseny,
4.8 Szakács Jenő megyei fizika verseny,
4.9 GORDIUSZ matematika feladatmegoldó verseny
5. MUNKATERV
5.1 A tanév
-

Első tanítási nap: 2014. szeptember 1.

-

Utolsó tanítási nap: 2015. június 15.

A tanítási év első féléve 2015. január 16-ig tart. Az iskolák 2015. január 23-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
5.2 A tanítási szünet
A tanítási évben a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, ebből egy tanítás nélküli munkanap
programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult
dönteni.
Az őszi szünet 2014. október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 22. a szünet utáni első tanítási nap november 3.
A téli szünet 2014. december 22-tól 2015. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2014. december 19. a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 5.
A tavaszi szünet 2015. április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1.
a szünet utáni első tanítási nap április 8.
Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: lásd. tagintézményi ütemtervek.
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5.3 A vizsgák rendje
5.3.1
-

Szakmai vizsgák:

írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2014. október 6-10
2015. február 2-6..
2015. május 11-15.

-

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2014. október hónap
2015. február és március hónapok
2015. május és június hónapok

5.3.2
-

Érettségi vizsgák

írásbeli vizsgák:
2014. október 10-24.
2015. május 4-26.

-

szóbeli vizsgák:
2014. november 6-22.
2015. június 4-26.

5.4 A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő
felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2014/2015. tanévben
-

lásd. a 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2.
melléklet

5.5 Országos mérés-értékelés
-

2014. május 27.

5.6 Emléknapok, megemlékezések
-

lásd. tagintézményi ütemtervek.

5.7 Szülői értekezletek, fogadóórák
-

lásd. tagintézményi ütemtervek.

5.8 Fizikai állapotot felmérő vizsgálatok
-

lásd. tagintézményi ütemtervek.

6. VEZETŐI MEGBESZÉLÉSEK, ÉRTEKEZLETEK
A tagintézményekben a tagintézmény-vezető által meghatározott fix időpontokban, valamint
eseti jelleggel. Igazgatótanácsi ülés: a tanév során 4 alkalommal valamint eseti jelleggel.
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