
MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE 

 

2016/2017-es tanév 

 

Időpont Esemény, feladat                       Felelős 

 

AUGUSZTUS 

4. hét 

 

     Tantárgyfelosztás elkészítése                                   igh. igh. 

                 

 

4. hét                         munkaközösségi foglalkozás                                  igh.                      

  

                                  Munkaterv megbeszélése                                         ig., igh. 

                 

    beiratkozás igh. 

    csoportok kialakítása                                        szaktanárok 

 

SZEPTEMBER 

 

1.hét órabeosztás                                                         szaktanárok, igh. 

 órarendkészítés igh.. 

 tantervi követelmények                                                             

 eseménynaptár készítése                                    szaktanárok,igh                                            

                               térítési díjak elbírálása a  kérelmek alapján       ig. 

                              határozatok megírása                                          igh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Szeptember 7.           első tanítási nap 

 

szeptember 30-ig naplók beírása, anyakönyvek elkészítése                szaktanárok                                                         

                                  A1 ,   A2 , A3 

                          A4, A5, A6, T7, T8. évfolyamok térítési díj beszedése           igh                   



 

OKTÓBER 

  . 

Október 01. statisztika                                                      ig.h. 

         

 

NOVEMBER 

 

1. hét munkaközösségi foglalkozás                                      igh.              

2. hét karácsonyi díszek agyagozása,                                  szaktanárok 

 karácsonyi díszek (festés, rajzolás, hajtogatás) 

3. hét                      Mesetár c.  

                               óvodai programon fellépés  (társastánc tanszak)       szaktanárok 

          

                                            

 

DECEMBER 

 

3. hét         közös gyertyagyújtás                                                 szaktanárok                                                        

karácsonyi ünnepség                                                 ig., igh 

                    ( társastánc tanszak)   

                    Karácsonyi kiállítás      

                   ( kerámia, tűzzománc, festészet)                              szaktanárok      

                      I. félévi tanszaki vizsgák 

   

 

 

 



 

JANUÁR 

 

 1. hét                     tanszaki vizsgák ( kerámia                             szaktanárok 

                               tűzzománc, festészet)                                                           

3. hét félévi munka értékelése                                  szaktanárok 

4. hét bizonyítvány megírása  

 félévi statisztika                                               szaktanárok 

  

 

FEBRUÁR 

 

1 hét félévi bizonyítványok kiosztása   szaktanárok 

 félévi  statisztika 

 A1,A2 , A3,A4, A5, A6, T7, T8 

2. hét munkaközösségi foglalkozás                                      igh.              

3.-4. hét farsangi fellépés / társastánc tanszak /  szaktanárok 

 

 

MÁRCIUS 

 

1. hét                      térítési díjak beszedése  ig.h. 

2. hét bemutatófilm óvodáról, iskoláról média  

március 15.           Most vagy soha                                                        szaktanárok  

3-4.hét húsvéti előkészületek                                             szaktanárok 

 

 

 



 

ÁPRILIS 

 

 2. hét                    óvodások fogadása                                 szaktanárok              

 3. hét                    készülődés  az év végi vizsgákra           szaktanárok 

 

 

 

MÁJUS 

1. hét vizsgarend 

3. hét vizsgaremekek kiállítása (képző- és iparművészet) 

4. hét vizsgaelőadás (társastánc) 

 

Az A 6. évfolyam alapvizsgája 

 

 

JÚNIUS 

1. hét                       munkaközösségi foglalkozás                                      igh.              

2. hét bizonyítványosztás  szaktanárok 

3. hét statisztika,  szaktanárok 

 év végi értékelés elkészítés szaktanárok,igh. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FELADATAINK A TANÉVBEN 

 

Kiemelkedő feladat ebben  a tanévben is az A 6. évfolyam alapvizsgája. 

Országos, megyei, városi versenyek folyamatos figyelemmel kísérése, 

Versenyekre való felkészítés, 

Folyamatos kiállítás a gyermekek munkáiból, 

Részvétel a helyi, városi rendezvényeken, 

Hatékony szakmai munka,  

Szakmai folyóiratok böngészése, 

Szakmai tudás frissen tartása és fejlesztése, 

Állandó kapcsolattartás a művésztanárok között, 

Az adminisztráció pontos vezetése. 

 

Tiszafüred, 2016. szeptember 1. 

Gyarmati Viktória 

munkaközösség-vezető 

 

 

 

A művészeti tagozat munkatervét  a munkaközösség és a nevelőtestület elfogadta. 


