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I. TANÉV, SZORGALMI IDŐ, TANÍTÁSI SZÜNET, TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 

 

 

1. A 2019/2020. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontja és a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) 

bekezdés 8. pontja tartalmazza. 

1.1. A tanítási év  

 első tanítási napja 2019. szeptember 2. /hétfő 

 utolsó tanítási napja 2020. június 15./hétfő  

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 

1.2. A tanítási napok száma  

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő 

középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap. 

 

1.3. Az első félév 

 

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

 

1.4. A tanítási szünetek 

 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2019. november 4. (hétfő). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2020. január 6. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2020. április 15. (szerda). 

 

Az iskola a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a 

tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon 
tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 

 

 

 Nemzeti ünnepek (tanítási szünetek):  

 

2019. október 06. Aradi vértanúk napja 

2019. október 23.  1956-os forradalom és szabadságharc 

 2019. november 01.  Mindenszentek napja 

 2020. március 15.  1848/49-es forradalom és szabadságharc 

 2020. április 13. Húsvéthétfő 

2020. május 01.  Munka ünnepe 
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 2018. június 01.  Pünkösdhétfő   

 

 

 

 

II. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 

 

1. Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 29 /csütörtök/ 

 

Témák:  

- tájékoztatás a 2019/2020. tanév főbb feladatairól, osztályok szervezése, pótbeiratkozás 

- telephely változtatás 

- az új igazgató bemutatkozása 

- új tanárok bemutatkozása 

            a munkaterv-tervezet nevelőtestület elé terjesztése, döntés annak elfogadásáról 

- költségvetési adatok, pályázati lehetőségeink,  

- Térítési díjak és tandíjak 

- előzetes tantárgyfelosztás és órabeosztás egyeztetése 

- 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: 2018. január 20. (hétfő) 

 

Téma: a tanszakok tanulóinak 2019/2020. tanév I. félévi munkájának értékelése. 

Felelős: az intézményvezető 

Téma:  

A 2019/2020. tanév I. félévi pedagógiai munka hatékonyságának elemzése, értékelése. 

Pályázati támogatások 

Felelős:  

1. az intézményvezető: az értekezlet előkészítéséért.  

2. az iskolatitkár: az értékeléséről készült jegyzőkönyv elkészítéséért, a fenntartóhoz történő 

megküldéséért.  

   

 

 

 

 

3. II. félév (tanév végi) osztályozó értekezlet: 2020. június 08. (hétfő) 

 

Téma:  

 A tanszakok tanulóinak 2019/2020. tanév II. félévi munkájának értékelése. 

 A 2019/2020. tanév II. félévi pedagógiai munka hatékonyságának elemzése, értékelése.  

 Az év végi beszámolók összegzése, igazgatói beszámoló 

 

Felelős: az igazgató, tanszakvezetők, telephely koordinátorok 

Határidő: 2020. 06.15. 

 

 

 

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 2019/2020. tanév I. félév vizsgái: 2019.december 04/szerda/ - december 13./péntek/  

A vizsgák megszervezéséért felelős: intézményvezető  

Lebonyolításáért felelős: szaktanárok, telephely koordinátorok 

 

 A 2019/2020. tanév II. félév vizsgái: 2020. június 02/kedd/ – június 09. /kedd/ 

A vizsgák megszervezéséért és lebonyolításért felelős: intézményvezető, szaktanárok, telephely 

koordinátorok. 

 

 

 

IV. RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 

 

Egész évben folyamatosan a tehetséggondozó programok megvalósítása, pályázati lehetőségek 

keresése, és pályázatok beadása. 

 

 

2019. szeptember 06–szeptember 06.-ig 

Szülői értekezletek, órarendek véglegesítése. 

 

2019. december 4. Gitáros találkozó 
Helye: MATA székhely 

Felelős: intézményvezető, szaktanárok 

 

2019. december 16-20-ig. Karácsonyi tanszaki hangversenyek, kiállítások, karácsonyi műsorok 
helye: Hegedűs Gyula u. 97/c, székhelyen és a telephelyen  

felelős: szaktanárok, telephelyi koordinátorok 

 

2019. december 18-20. Karácsonyi ajándékozás, adventi játszóház és vásár 
Helye: az iskolai osztályaiban, csoportokban 

Felelős: szaktanárok 

 

2020. január 06-10. Nyílt napok, nyitott tanítási órák 

Helye: székhely, iskolánk minden telephelye, 

Felelős: szaktanárok 

 

2020. január. Félévzáró gálaműsor 
Helye: Pannónia Általános Iskola díszterme 

Felelős: intézményvezető 

 

 

2020. január 22./szerda/ A Magyar Kultúra Napja        
Helye: székhely, minden telephely 

Felelős: szaktanárok  

 

2020. február. META-FARSANG 
Helye: Hegedűs Gyula u. 97/c és a telephelyeken 

Felelős: szaktanárok 

 

2020. április 2. / csütörtök/ META fúvósok találkozója 

Helye: székhely 

Felelős: Várnai Beáta, Szabó Georgina, Kovalik Erika, Székely Edit, Kardos Rita 

 

2020. április 24./péntek/ A Magyar Művészetoktatás Napja 
Helye: székhely, telephelyek 

Felelős: intézményvezető 

 

2020.április 15-16  /szerda- csütörtök/ META kamarazenei koncertek 

Helye: Meta székhely 



 

 

2020. április 28. /kedd/A Tánc Világnapja  

Felelős: tánctanárok 

 

2020. június 8 /szerda/. Összművészeti évzáró vizsgaműsor, vizsga előadások, kiállítások 
Műsor leadási határidő: 2020. május 10. 

Helye: Pannónia Általános Iskola díszterme, és a telephelyek 

Felelős: intézményvezető, szaktanárok, telephelyi koordinátorok 

 

2020.június.15. bizonyítvány osztás, évzárók 

 

 

V. FELVÉTELI, BEIRATKOZÁS 

 

Az intézménybe jelentkező régi és új tanulók részére. 

A beiratkozás időpontja: 2019. április– május. 15. telephelyeken 

Pótbeiratkozás: 2019. szeptember első hetében 

Felelősök: szaktanárok 

Felelős: intézményvezető 

 

VI. ESZKÖZÖK LELTÁROZÁSA 

 

I. félév: Minden művészeti ág eszköz leltár 

Időpont: 2019. szeptember 25-30.  

A leltározásért felelős: szaktanárok 

Határidő: 2019.szeptember 30. 

 

II. félév: Minden művészeti ág eszköz leltár 

Időpont: 2020. június 20-30. 

A leltározásért felelős: szaktanárok 

Határidő: 2020 június 30. 

 

 

VII. SZAKMAI, TANÜGYIGAZGATÁSI, ELLENŐRZÉSI FELADATOK 

 

 Pedagógiai ellenőrzés  

Óralátogatások 

Időpontok: 2019. december 02-06. 

             2020. április 20-23. 

Cél: a pedagógusok munkájának segítése, szakmai munkájuk folyamatos figyelemmel kisérése. A 

pedagógiai programban leírtak megvalósítása. 

Felelős: intézményvezető 

Határidők: 2019. december 09. és 2020. április 20. 

 

 

 

 

 Gazdálkodás ellenőrzés, ügyviteli ellenőrzés, munkajogi 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: 2019.október 15. 

Felelős: az intézményvezető 

 



Határidő: 2019. október 15. 

 

 

 

 Tanügy igazgatási ellenőrzés 

 

A 2019/2020. tanév I. félévi ellenőrzése:  

 

- Óraszám, létszámegyeztetés:  2019.szeptember  

- Az órarend ellenőrzése:  2019. szeptember  

- Az órarend leadása:  2019. szeptember  

- Összesítők ellenőrzése és leadása:   2019. szeptember  

- Törzslapok leadása: 2019. szeptember  

- Naplók ellenőrzése:   kéthavonta 

 

Felelős: az iskola intézményvezetője és az intézményvezető helyettes 

 

 

A 2017/2018. tanév II. félévi ellenőrzése: 

 

-  Óraszám, létszámegyeztetés:     2020. január 20 

- Az órarend ellenőrzése:  2020. január 20 . 

- Összesítők ellenőrzése:      2020. január 20. 

- Törzslapok ellenőrzése: 2020. január 20.            . 

- Naplók ellenőrzése:   kéthavonta 

Felelős: az iskola intézményvezetője és szaktanárok, telephely koordinátorok 

 

 

 

 

VIII. MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

Feladat: tűzvédelmi, munka- és balesetvédelmi oktatás a tanulók számára. 

Időpontja: első tanítási óra.  

Felelős: munkavédelmi megbízott vagy a szaktanárok, jegyzőkönyv 

 

 

IX. TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ BEFIZETÉSI IDŐPONTOK 

 

 

A térítési és tandíjakat félévente kell a tanulóknak befizetni, az alábbiak szerint: 

- I. részlet / beiratkozás/         2019. szeptember 20.-ig   

- I. félévre    2019. október 20.-ig.   

- II. félévre   2020. február 10.-ig      

 

 

 

X. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK 

 

 

Intézményünkben évente több alkalommal is szervezünk szülői értekezleteket: 

 

 2019. szeptember  Tanév eleji szülői értekezlet 

 2020. január   Féléves szülői értekezlet (összekapcsolva a nyílt órákkal) 

 2020. június   Tanév végi szülői értekezlet 



 a tanév során, amennyiben szükséges, további szülői értekezlet szervezése (kirándulás, tábor, 

utazás, csoportot érintő fontos kérdések) 

 

Az intézményvezető fogadó órája:  minden hét kedd 9.00 – 12.00 óra között  

     további időpontokban előzetes egyeztetés alapján 

 

Szülői munkaközösség:  minden csoportból 2 fő szülőt kérünk megválasztani szept. 20-ig 

 

 

XI. A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 

LEHETŐSÉGEI 

 

 

A tehetségnap, a tehetséggondozó műhely, a témanap, a tehetséggondozó tábor, az országos 

tanulmányi versenyekre, szakirányú továbbképzésre felkészítő minden tanuló számára hozzáférhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

A 2019/2020. évi munkatervet a nevelőtestület 100%-os egyetértéssel elfogadta. 

A Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség képviselői megkapták a tervezetet véleményezésre. 

 

 

 

Jelen munkaterv a 2019. szeptember 1-jétől ütemezetten hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 

törvény rendelkezéseivel, új fogalomhasználatával összhangban készült. 

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 28.    

 

P. H. 

 

...................................... 

                       intézményvezető 

 

 

 


