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2013/2014. tanév munkaterve
I. TANÉV, SZORGALMI IDŐ, TANÍTÁSI SZÜNET,
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK


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
száznyolcvan nap. A tanítás nélküli munkanapok száma öt.



A tanítási év első féléve 2014. január 17-ig tart. Az iskola 2014. január 24-ig értesíti
a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.



Az iskolának az első és a második félév lezárását követő 15 napon belül el kell
végeznie a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. Erről
jegyzőkönyvet kell készíteni és meg kell küldeni a fenntartó alapítvány részére.



Tanítási szünetek
őszi szünet: 2013. október 28-31. tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
téli szünet: 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első
tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).
tavaszi szünet: 2014. április 17-22. tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).



Nemzeti ünnepek (a *-gal jelöltek tanítás nélküli ünnepnapok)
2013. október 06.
2013. október 23.
2013. november 01.
2014. február 25.
2014. március 15.
2014. április 16.
2014. április 21.
2014. május 01.
2014. június 04.
2014. június 09.

Aradi vértanúk napja
1956-os forradalom és szabadságharc*
Mindenszentek napja*
Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
1848/49-es forradalom és szabadságharc*
Holokauszt áldozatainak emléknapja
Húsvéthétfő*
Munka ünnepe*
Nemzeti Összetartozás Napja
Pünkösdhétfő *
II. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET

1. Tanévnyitó értekezlet: 2013. augusztus 27. kedd 9.00
Témák:
- tájékoztatás a 2013/2014. tanév főbb feladatairól, pótbeiratkozás
- a munkaterv-tervezet nevelőtestület elé terjesztése, döntés annak elfogadásáról
- költségvetési adatok, pályázati lehetőségeink, térítési díjak és tandíjak mértéke
- tantárgyfelosztás és órabeosztás egyeztetése, órarendtervezet ismertetése
- munkaszerződések és azok módosításai, munkaköri leírások és feladatmegosztás
- az új Köznevelési törvényről és a változásokról tájékoztatás

-

új finanszírozási rendszer, pedagógus életpálya-modell
tűz- és balesetvédelmi oktatás.

Felelős:
1. Az értekezlet előkészítésért, megszervezéséért, lebonyolításáért: az igazgató
2. Az értekezlet jegyzőkönyvének elkészítéséért, a fenntartónak való megküldéséért: az
iskolatitkár.
2. I. félévi osztályozó értekezlet: 2014. január 8. (szerda)
Téma: a tanszakok tanulóinak 2013/2014. tanév I. félévi munkájának értékelése.
Felelős: az igazgató
Határidő: 2014. január 24.
3. Nevelési értekezlet: 2014. február 5. (szerda)
Téma: A 2013/2014. tanév I. félévi pedagógiai munka hatékonyságának elemzése,
értékelése.
Felelős:
1. az igazgató: az értekezlet előkészítéséért. Határidő: 2014. január 25.
2. az iskolatitkár: az értékeléséről készült jegyzőkönyv elkészítéséért, a fenntartóhoz történő
megküldéséért. Határidő: 2014. február 15.
4. II. félév (tanév végi) osztályozó értekezlet: 2014. június 13. (péntek)
Téma: A tanszakok tanulóinak 2013/2014. tanév II. félévi munkájának értékelése.
Felelős: az igazgató. Határidő: 2014. június 03.
5. Tanévzáró értekezlet: 2014. június 20. (péntek)
Téma: A 2013/14. tanév II. félévi pedagógiai munka hatékonyságának elemzése, értékelése.
Felelős:
1. az iskola igazgatója: az értekezlet előkészítéséért. Az előkészítés határideje: 2014. június 9.
2. az iskolatitkár: az értékeléséről készült jegyzőkönyv elkészítéséért, a fenntartóhoz történő
megküldése. Határidő: 2014. június 30.
6. Nevelőtestületi értekezlet
 A 2013/2014. tanév I. félév: 2013. november 20. (szerda)
Téma: Az első két hónap értékelése, helyzetelemzés
Felelős: az iskola igazgatója.
 A 2013/2014. tanév II. félév: 2014. március 19. (szerda)
Téma: Pedagógiai program és SZMSZ felülvizsgálata, iskolai szabályzatok felülvizsgálata
Felelős: az iskola igazgatója és igazgatóhelyettese
Értekezletek

Időpont

Téma

Tanévnyitó értekezlet

2013. augusztus 27.
kedd 9.00

2013/2014. tanév teendői
és a munkaterv

Nevelőtestületi értekezlet

2013. november 20.
szerda 9.00

Az első két hónap értékelése,
helyzetelemzés

I. félévi osztályozó értekezlet

2014. január 8.
szerda 9.00

I.
félév
értékelése

Nevelési értekezlet

2014. február 5.
szerda 9.00

A 2013/2014. tanév I. félévi
pedagógiai
munka
hatékonyságának elemzése,
értékelése

Nevelőtestületi értekezlet

2014. március 19.
szerda 9.00

Iskolai
szabályzatok
felülvizsgálata

II.
félév
(tanév
osztályozó értekezlet

végi) 2014. június 13.
péntek 9.00

Tanévzáró értekezlet

2014. június 20.
péntek 9.00

II.
félév
értékelése

munkájának

munkájának

A 2013/14. tanév II. félévi
pedagógiai
munka
hatékonyságának elemzése,
értékelése

III. MŰVÉSZETI VIZSGÁK
Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet
vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.
 A 2013/2014. tanév I. félév vizsgái: 2014. január 20 - január 24.
A vizsgák megszervezéséért felelős: szaktanárok
Lebonyolításáért felelős: szaktanárok
 A 2012/2013. tanév II. félév vizsgái: 2014. június 01 - június 15.
A vizsgák megszervezéséért és lebonyolításért felelős: szaktanárok
 Művészeti alapvizsga és záróvizsga: 2014. június 01 - június 20.
A vizsgák megszervezéséért és lebonyolításért felelős: szaktanárok
IV. RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
2013. augusztus 29. 16.00 Iskolába hívogató – Táncolj te is velünk!
Iskolába hívogató program Kapuváron a Néptánciskola épületében a leendő 1.
osztályosoknak és szüleiknek, beiratkozási lehetőség
2013. szeptember 2-6.
Szülői értekezletek, osztályok és iskolai táncházak szervezése, órarendek véglegesítése
2013. szeptember 28. Rábaközi gyermek találkozó (táncháztalálkozó jellegű)
A csornai néptánciskolával közös rendezvényünk (egy három részes programsorozat része)
Helye: Kapuvár, Sportcsarnok
2013. november 8-9. Tánctudományi Konferencia
ALKOTÁS–BEFOGADÁS–KRITIKA a táncművészetben, táncpedagógiában, tánckutatásban
Helye: Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest (www.mtf.hu)

2013. november 30. Almárium – „Rábaköz Öröksége” előadás hagyományőrzőkkel
Almárium sorozat – Budapest, melynek vendége Rábaköz (néptáncegyüttes és művészeti isk.)
Helye: Hagyományok Háza, Budapest
2013. december 17-21. Karácsonyi ajándékozás, adventi játszóház és vásár
Helye: a művészeti iskolai osztályaiban, csoportokban (a játszóház városi program)
Felelős: szaktanárok
2014. január 20-24. Nyílt napok, nyitott tanítási órák (szülői tájékoztatóval egybekötve)
Helye: művészeti iskola székhelye és a telephelyek
Felelős: szaktanárok
2014. január-február. Farsangi táncos jótékonysági bál Kapuváron
Helye: Kapuvár (helyszínt még egyeztetni!)
Felelős: szaktanárok (összes kapuvári táncos csoport részvételével)
2014. január. Legényavatás Kapuváron
Helye: Kapuvár
Felelős: Kapuvári Legénycéh
2014. január-február. Farsangi táncos jótékonysági bál Petőházán
Helye: Petőháza, Közösségi ház
Felelős: szaktanárok (agyagosszergényi, petőházi, fertőszentmiklósi csoportok részvételével)
2014. március 1. Bohócjárási néptáncos jótékonysági bál Mihályiban
(március 4-én, húshagyókedden a bohócjárás szokásának felelevenítése)
Helye: Mihályi, Hársfa Vendéglő
Felelős: szaktanárok (összes kisfaludi-mihályi táncos csoport részvételével)
2014. március 29-30. Környebányai edzőtábor
Helye: Környebányai táborhely
Résztvevők: Bilibáncs és Rügyecskék csoportok
Felelős: szaktanárok
2014. április. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodó Vásár (tanulmányi kirándulás)
Helye: Budapest, Sportaréna
Felelős: szaktanárok
2014. április 27. A Tánc Világnapja (04.29.), 25 éves a Kapuvár Néptáncegyüttes
Felelős: az intézmény összes dolgozója és a táncegyüttes tagjai
2014. június 1. (vasárnap) Évzáró vizsgaműsor
Műsor leadási határidő: 2014. május 10.
Helye: Rábaközi Művelődési Központ színházterme
Felelős: az intézmény összes dolgozója
2014. június 18-22. IX. Rábaköz Öröksége Néptánc Tábor
Helye: Kapuvár, Néptánciskola
Felelős: az intézmény összes dolgozója
2014. június 21-22. Szent Iván éji varázs – Nemzetközi Néptánc Bemutató
Helye: Kapuvár, Várárok-rendezvénypark
Felelős: az intézmény összes dolgozója (résztvevők a kapuvári csoportok)
2014. június – július Nyári edzőtáborok tanulóink számára
A, Kiscsősz – táncos tehetségek tábora

B, egyéb szakmai táborok a néptánctanárok szervezésében (pontos megnevezés a
mellékletben). A tanév elején tájékoztatni kell az egyes csoportokat és a szülőket a nyári
táborozási tervekről!
Felelős: az intézmény összes dolgozója (tanév elején, a szülői értekezleten tájékoztatni)
2014. nyár Külföldi turnék
Résztvevő csoportok meghatározása tanév elején, szülők részletes tájékoztatása
Eddig ismert lehetőségeink:
- Erdély, Csíklázárfalva- András Alapítvány rendezvénybirtoka (2014. nyár)
- Ciprus – Kapuvár Néptáncegyüttes (2014. július első hete)
Továbi lehetőségekről folyamatos tájékoztatást kapnak emailen a pedagógusok és a szülői
munkaközösségi tagok is!
Felelős: az intézmény összes dolgozója (tanév elején, a szülői értekezleten tájékoztatni)
2014. nyár – Napközis tábor
Helye: Kapuvár, Néptánciskola
Felelős: az intézmény összes dolgozója, illetve segítő-szervező felnőtt táncosok
2014. Táncház sorozat a tanév során
Pályázatok függvénye
Felelős: az intézmény összes dolgozója
2014. SZJA 1 %-os kampány
Felelős: az intézmény összes dolgozója
2013. októberétől – „Táncdélután” program
Szülőknek, családoknak, egykori táncosoknak néptáncdélután havi 1 alkalommal Kapuváron
Felelős: az intézmény összes dolgozója
V. MEGYEI ÉS ORSZÁGOS VERSENYEK
Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi és egyéb versenyeket,
amelyekre az adott csoport pedagógusai felkészítik a tanulókat. A hazai fesztiválokonversenyeken résztvevő csoportok számára művészeti iskolánk a zenekari költséget biztosítja.
Az utazási, étkezési, nevezési és egyéb felmerülő költségek a tanulókat, illetve szüleiket
terhelik.
-

2014. tavasz Megyei és Regionális Gyermek Néptánc Fesztiválok (csoportos)
Iskolánk valamennyi pedagógusa köteles min. 1 csoporttal résztvenni a megyei vagy
regionális fesztiválon!

-

2014. tavasz Regionális Gyermek Szólótánc Verseny, Sopron (március 10-15
között)
A szólótánc versenyen résztvevő tanulókat a táncpedagógusok választják ki és készítik
fel a versenyre. Részvételi feltétel: hasonlóan a csoportos versenyekhez.

-

IV. Országos Néptáncverseny (kamara csoport) – tanulmányi verseny
(részletes kiírás minisztérium honlapján)
VI. FELVÉTELI, BEIRATKOZÁS

Az intézménybe jelentkező régi és új tanulók részére.
A pótbeiratkozás időpontja: 2013. augusztus 27 – szeptember 10. Kapuvár és a telephelyek
A beiratkozás időpontja:
2014. május 20 – június 10. Kapuvár és a telephelyek

Felelősök: szaktanárok
A felvételi bizottság összeállításának határideje: 2013. május 2.
Felelős: igazgató
VII. ESZKÖZÖK LELTÁROZÁSA
I. félév: Táncművészeti ág eszközleltára
Időpont: 2013. szeptember 20-30.
A leltározásért felelős: szaktanárok
Határidő: 2013.szeptember 30.
II. félév: Táncművészeti ág eszközleltára
Időpont: 2014. június 20-30.
A leltározásért felelős: szaktanárok
Határidő: 2014. június 30.
2013/2014. tanév eszközfejlesztési terve
Tervezett eszközök, ruhák felmérése-adatbegyűjtés (mellékelt táblázat)
A fejlesztési tervért felelős: intézmény összes dolgozója
Határidő: 2013. szeptember 30.
VIII. SZAKMAI, TANÜGYIGAZGATÁSI,
ELLENŐRZÉSI FELADATOK
 A tanév rendjének rendelete szerint: hatósági ellenőrzés keretében kell megvizsgálni
2013. szeptember 9. és 2013. október 9. között a pedagógiai program, valamint a
szervezeti és működési szabályzat jogszabályváltozásokra tekintettel történt
módosításának végrehajtását. Az ellenőrzést a GYMS Megyei Kormányhivatal végzi.
 Pedagógiai ellenőrzés
Óralátogatások
Időpontok: 2013. december 10-14.
2014. április 1-10.
Cél: a pedagógusok munkájának segítése, szakmai munkájuk folyamatos figyelemmel
kisérése. A pedagógiai programban leírtak megvalósítása.
Felelős: igazgató
Határidők: 2013. december 14. és 2014. április 10.
 Gazdálk. ellenőrzés, ügyviteli ellenőrzés, munkajogi ellenőrzés, törv. ellenőrzés
Cél: Tárgyi eszközgazdálkodás, létszám és bérgazdálkodás, készlet és
energiagazdálkodás, a működési bevételek ellenőrzése az éves költségvetés alapján.
Tanügyi nyilvántartások – beírási napló, foglalkozási napló, törzslap – elkészítésének
ellenőrzése. A dolgozók alkalmazásának, besorolásának ellenőrzése. A házirend, belső
szabályzatok átdolgozása a módosított törvényi rendelkezéseknek megfelelően.
Időpont: 2013. október 1.
Felelős: az igazgató
Határidő: 2013. október 1.
 Tanügy igazgatási ellenőrzés
A 2013/2014. tanév I. félévi ellenőrzése:
- Óraszám, létszámegyeztetés:
2013. szeptember 6.
- Az órarend ellenőrzése:
2013. szeptember 1-10.

- Az órarend leadása:
2013. szeptember 10.
- Tanmenetek leadásának határideje:
2013.szeptember 20.
- Összesítők ellenőrzése és leadása:
2013. szeptember 20.
- Törzslapok leadása:
2013. szeptember 30.
- Tanügyi nyomtatvány rendelés leadása: 2013. szeptember 30. (törzslap, bizonyítvány)
- Naplók ellenőrzése:
havonta– leadás az irodán minden hónap 25-én
Felelős: az iskola igazgatója és az igazgatóhelyettes
Határidő: 2012. október 5.
A 2013/2014. tanév II. félévi ellenőrzése:
- Óraszám, létszámegyeztetés:
2014. január 11.
- Az órarend ellenőrzése:
2014. január 11 .
- Összesítők ellenőrzése:
2014. január 11.
- Törzslapok ellenőrzése:
2014. január 11.
.
- Naplók ellenőrzése:
havonta – leadás az irodán minden hónap 25-én
Felelős: az iskola igazgatója és az igazgatóhelyettes
Határidő: 2014. január 24.
 Különös közzétételi lista összeállítása
Időpont: 2013. október 1.
Cél: 11/1994. (VI.8.) MKM és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet előírásainak teljesítése
Felelős: az igazgató.
Határidő: 2013. október 1.
Jegyzőkönyv leadásának határideje: 2013. október 15.
 Pedagógus továbbképzések
A 2013/2014. tanévben megrendezésre kerülő országos, régiós szakmai szervezetek
továbbképzésein az intézmény valamennyi, pedagógus és pedagógiai asszisztens
munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja részt vehet. A képzés kezdete előtt 30 nappal
köteles az intézmény vezetőjével szóban közölni, a költségekről vele egyeztetni.
IX. MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
Feladat: tűzvédelmi, munka- és balesetvédelmi oktatás a tanulók számára.
Időpontja: első tanítási óra (valamennyi csoportban megtartani, naplóba bejegyezni)
Felelős: munkavédelmi megbízott vagy a szaktanárok, jegyzőkönyv
X. TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ BEFIZETÉSI IDŐPONTOK
A térítési és tandíjakat negyedévente kell a tanulóknak befizetni, az alábbiak szerint:
- I. negyedéves
2013. szeptember 2-13.
- II. negyedéves
2013. november 11-15.
- III. negyedéves
2014. február 10-14.
- IV. negyedéves
2014. május 01-08.
XI. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK
Intézményünkben évente több alkalommal is szervezünk szülői értekezleteket:
 2013. szeptember 2-6.
Tanév eleji szülői értekezlet
 2014. január 20-24.
Féléves szülői értekezlet (összekapcsolva a nyílt órákkal)
 2014. június 2-10.
Tanév végi szülői értekezlet

 a tanév során, amennyiben szükséges, további szülői értekezlet szervezése (kirándulás,
tábor, utazás, csoportot érintő fontos kérdések)
Az igazgató fogadó órája: minden hét szerda 9.00 – 12.00 óra között
(Kapuvár, Fő tér 22.), további időpontokban előzetes egyeztetés
(A szülői értekezleten erről valamennyi szülőt tájékoztatni!)
Szülői munkaközösség:

minden csoportból 2 fő szülőt kérünk megválasztani szept. 15-ig
(név, cím, telefonszám és email elérhetőség)
A megválasztott szülői munkaközösségi tagokat szóban és
írásban (email) tájékoztatjuk az iskolát érintő fontosabb
kérdésekben.

Az iskola mindennapjait érintő kérdésekben a korábbi évek gyakorlata alapján a szóbeli
valamint írásbeli tájékoztatás mellett az iskolai hirdetőkön (székhelyen faliújság és az irodai
hirdető) való kifüggesztés mellett elektronikus hírlevélben tájékoztatjuk a munkatársakat.

ZÁRADÉK
A 2013/2014. évi munkatervet a nevelőtestület 100%-os egyetértéssel elfogadta. Jelen
munkaterv a 2013. szeptember 1-jétől ütemezetten hatályba lépő nemzeti köznevelésről
szóló törvény rendelkezéseivel, új fogalomhasználatával összhangban készült.
Kelt: Kapuvár, 2013. augusztus 27.
P. H.
Csitei Gábor
igazgató

