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HELYZETELEMZÉS 

Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma:  26,5 státusz  

Betöltött álláshelyek száma: 26,25 fő   

Betöltetlen álláshelyek száma: 0,25 fő   

Megjegyzés: Határozott időre kinevezett, helyettesítő státuszon alkalmazott: 2 fő –  

     Ágoston Andrea /Pusztai Fanni helyén/ 

     Pethőné Szakály Ilona /Kósa-Szabó Eszter helyén/ 

        Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 3 fő –  

     Molnár Istvánné matematika - /nyugdíjas/ /9 óra/ 

     Reiner Dóra - néptánc oktatása /6 óra/  

     Bogdán Krisztina - magyar nyelv és irodalom - /8 óra/ 

          Vas Megyei Pedagógiai Szolgálat Szombathelyi Tanintézmény munkatársa: 1 fő –  

            Ferenczi Renáta /2 óra/ logopédia  

        Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők: 3 fő –  

Nagyné Kovács Hajnalka iskolatitkár 1 státuszon 

Budai Ádám rendszergazda 1 státuszon /0,5 státusz a Szombathelyi 

Derkovits Gyula Általános Iskolában/ 

                                                            Györgyfalvai Sándorné pedagógiai asszisztens 0,75 státuszon 

       Technikai személyzet: 5,5 fő /takarító 4 fő, karbantartó 1 fő, portás 0,5 fő/ 

         

 

Az iskola szakos ellátottsága megfelel a törvényi előírásoknak. A gyógypedagógus státusz betöltésre került. 

2019. augusztus végén 2 fő technikai dolgozó is közös megegyezéssel felmondott, a kevés bérezésre 

hivatkozva. A karbantartói állás meghirdetésre került, a takarítói és a karbantartói állás szeptember 1-től 

betöltésre kerül. 
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Pedagógus adatok 

Megbízatások, ellátott feladatok 

Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

1. 
Bándoliné  

Pájer Éva 
6,5 igazgatóhelyettes 

Intézményi 

Tanács tagja,  

IPR csoport 

vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

2. Beke Péterné 25,5 osztályfőnök 
 

 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

3. Benczik Gyuláné 24 osztályfőnök IPR csoport tagja 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

4. 
Bodáné 

Szabó Andrea 
24  énekkar vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

5. Boldizsár Katalin 26 

osztályfőnök, Alsó 

tagozatos 

munkaközösség 

vezetője 

Önértékelési 

Csoport tagja 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

6. Farkas Gyöngyi 24 
fejlesztő 

pedagógus 
 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  



4 / 41 

Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

7. 
Ágoston  

Andrea 
26 

osztályfőnök 

fejlesztő 

pedagógus 

Határozott idejű 

pedagógus, 

Dráma szakkör 

vezetője  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

8. 
Gábrielné 

Balikó Beatrix 
26 

osztályfőnök, 

Felső tagozatos 

mnk.vezetője 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős, 

Önértékelési 

Csoport tagja 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

9. Hegyiné Nagy Brigitta 24   

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

10. Hende Dóra 20  Gyakornok 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

11. 
Horváthné  

Tóth Melinda 
13  

Részmunkaidőben 

foglalkoztatott 

/50%/ 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

12. Király Edit 25,5 osztályfőnök,  

Közalkalmazotti 

Tanács tagja 

Tankönyvfelelős 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

13. 
Kovácsné  

Csákvári Beatrix 
26 

ÖKO- Sport mnk. 

vezetője 

ÖKO szakkör 

vezetője, 

Önértékelési 

Csoport tagja 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

14. Molnár Krisztina 4 intézményvezető 
Művészeti Iskola 

vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

15. 
Németh-Garas  

Ágnes 
25   

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

16. Novák Tamás 12 

Művészeti 

Iskolában 

társastánc 

oktatása 

Részmunkaidőben 

foglalkoztatott 

50% 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

17. 
Pethőné Szakály 

 Ilona 
24 osztályfőnök 

Határozott idejű 

pedagógus 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

18. Pusztai Krisztina 18 

osztályfőnök, 

fejlesztő 

pedagógus 

szaktanácsadó, 

int.önértékelési 

csoport tagja 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

19. Révi Renáta 24,5 osztályfőnök  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

20. 
Saly Rita 

Veronika 
24 

osztályfőnök 

DÖK segítő 

pedagógus 

Művészeti Iskola 

tanára 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

21. Somogyi Gabriella 25 osztályfőnök 

Közalkalmazotti 

Tanács elnöke, 

Szakszervezeti 

Titkár 

KRESZ szakkör 

vezetése 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

22. Soós Eszter 26 osztályfőnök sportkör vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

23. Stifter Lívia 22,5  
Közalkalmazotti 

Tanács tagja 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

24. Szalay Gabriella 26 osztályfőnök 

könyvtáros tanár 

A Boldog Iskola 

Csoport vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

25. Takács Csaba 25  sportkör vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

26. Tancsics Anett 17 
gyógypedagógus, 

logopédus 

Részmunkaidőben 

foglalkoztatott 

/75%/ 

DÖK segítő 

pedagógus 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

27. Tancsics Gáborné 24 osztályfőnök  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

feladatok  

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő 

pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Pusztai Krisztina 

Szaktanácsadói tevékenység 

Tantárgygondozói szakterületek 

(Tanítói szakterület), Kiemelt 

figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület 

péntek 

2. Molnár Krisztina 
Szaktanácsadói tevékenység 

Intézményfejlesztési szakterület 
csütörtök 

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. Saly Rita Veronika 
PEDAGÓGUS II.  

vizuális kultúra tantárgyból 

Az intézmény tanulói adatai 

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTMN) 

magán-

tanuló 

egyéni 

munkarend 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.E 23 3 0 0 0 0 23 

2.E 13 2 5 0 1 0 13 

2.B 13 3 1 0 2 0 0 
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osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTMN) 

magán-

tanuló 

egyéni 

munkarend 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

3.A 16 2 1 0 1 0 0 

4.A 19 3 2 0 2 0 0 

4.B 18 5 3 0 5 1 0 

5.A 13 2 2 0 1 0 0 

5.B 14 5 1 0 2 2 0 

6.A 16 1 3 0 4 0 0 

6.B 15 3 0 1 3 0 0 

7.A 16 2 0 0 0 0 0 

7.B 15 5 1 0 0 0 0 

8.A 16 1 0 0 0 0 0 

8.B 15 3 3 1 0 1 0 

 222 40 22 2 21 4 36 

 

Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 2 

Tantermek száma: osztályterem – 14 

        gyógypedagógiai célra használt - 2 

        szaktanterem – 3 

        tornaszoba – 2 

        sportpálya - 2 

Az intézmény infrastruktúrája jó feltételeket biztosít oktató-nevelő munkánkhoz, így ennek maximális 

kihasználására kell törekedni. Az alsó tagozaton az osztálylétszámoknak megfelelően kialakításra kerültek 

az osztálytermek, a felső tagozaton pedig megvalósult a szaktantermi rendszer feltétele. Az 1-8. évfolyamot 

érintő mindennapos testnevelés, a néptánc és a társastánc órák megvalósítására nem elegendő a két 

tornaszoba, szükséges lenne a tornaterem biztosítása. A tágas aula, a nagy udvar, a két pálya programok, 

rendezvények és a közösségi élet színterei. A Tudás Fája Közalapítvány jóvoltából az udvari játszótér 
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kialakítása is megtörtént. Az EFOP 3.3.7 pályázat keretében az udvaron kialakításra került egy Tündérkert. 

A pedagógusok visszajelzése alapján a digitális táblák, a laptopok egyre jobban felújításra szorulnak, bár 

iskolánk a nyári szünetben kapott egy mobil interaktív táblát az angol terembe, aminek nagyon örültünk. 

 

Az iskola tárgyi felszerelésének maximális kihasználása mellett az épület állagának és az eszközök 

épségének megóvására, megőrzésére is nagy figyelmet kell fordítanunk. Ez mindannyiunk feladata és 

felelőssége. Szeptember 1-től a karbantartó közös megegyezéssel felmondott, így meghirdetésre kerül a 

határozatlan 8 órás állás. Reméljük sikerül felvennünk egy karbantartót, hiszen munkájára nagy szükség 

lenne az iskola zavartalan működéséhez.  

 

A nyári szünetben a következő munkálatok elvégzése történt: 

 Az aula, folyosók festése         

 Az egyik tornaszoba teljes festése 

 Az iskola külső lábazatának javítása       

 Érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése 

 1 ajtó javítása, 2 ajtó cseréje az alsó tagozaton a mellékhelyiségeknél 

 

A takarítók a nyár folyamán igyekeztek minden teremben, folyosókon rendet varázsolni, nagyobb tisztasági 

munkálatokat is elvégeztek.  
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A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

 

A 2019/2020. tanév mottója:  

„Ha azt szeretnénk, hogy a gyereknek megerősödjön az önbizalma, kérlek benneteket, ne alázzátok 

meg őt, ne nevezzétek tudatlannak, butának, szerencsétlennek, ügyetlennek, ne hasonlítgassátok 

össze a kárára másokkal. Inkább azt mondjátok el neki, hogy az ő korában ti is ugyanígy 

küszködtetek azokkal a dolgokkal, amikkel ő, álljatok mellé, erősítsétek meg abban, amiben jó! A 

modern pszichológia és pedagógia üzenete, hogy sugározz bizalmat! Nézz a gyerek szemébe, és 

mondd neki azt: tudom, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni! Tudom, hogy képes vagy rá! Tudjátok, 

micsoda varázsmondat ez? Képzeljétek el, hogy nektek mondja ezt valaki teljes bizalommal és 

szeretettel! Ez olyan gyógyír a szívnek és olyan töltőerő, hogy a felnőtti kapcsolatokban is nagyon 

érdemes használni.” 

Bagdy Emőke 

 

Fontos célunk, hogy az intézményünk egy olyan hely legyen, ahol jó diáknak lenni, ahol lehetőséget kapnak 

a bennük rejlő tehetség kibontakoztatására. Nekünk fontos az egyenlő esélyek nyújtása. Egy ilyen 

környezetben releváns az együtt dolgozók egymás iránti felelőssége, segítőkészsége, Ha mindenki 

hozzáadja tudása legjavát, és a feladatával foglalkozik, hiszem, hogy mindannyian jobb kedvvel fogunk 

dolgozni. Meggyőződésem, hogy az egymás segítésével, toleranciával újabb innovációkra leszünk képesek, 

s a jelen helyzetből is a legjobbat tudjuk majd kihozni. és a közös munka sikere által még inkább sikeres 

lehet intézményünk.  

 

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások tematikájában az 

elmúlt tanévek tapasztalatai és az előző tanévben történt tanfelügyeleti ellenőrzés alapján kiemelt 

hangsúllyal szerepel: 

 

A 2019/2020. TANÉV FELADATAI: 

- Tanulóink legyenek képesek életkoruknak és képességüknek megfelelően önálló ismeretszerzésre 

és az ismeretek alkalmazására. 

- Legyenek képesek tovább haladásra bármely évfolyamon, és becsülettel állják meg helyüket a 

későbbi iskolájukban. /BUKÁSMENTES ISKOLA!/ 

- Tanulóink szerezzék meg azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz. 

- Olyan környezetvédelmi szemléletet alakítsunk ki, amely felkészíti tanulóinkat a tudatos 

környezetvédelemre. A környezettudatos magatartás fejlesztésével fokozzuk az életkörnyezethez és 

a természetvédelemhez való pozitív hozzáállást. A tanulók legyenek harmonikus kapcsolatban a 

társadalmi, a természeti környezettel. / ÖKÖISKOLA céljai / 

- Az iskolaorvossal együttműködve tudatos egészségvédelmi programot dolgozzunk ki.  

/Gyermekjóléti Szolgálattal, Védőnővel, Óvodai és iskolai szociális segítővel együttműködve/ 

- Az anyanyelvi és matematikai szövegértés minden pedagógus kiemelt feladata, hiszen ez az 

alapja a tovább haladásnak. Olyan módszerek kidolgozása, különösen az alsó tagozaton, 

hogy az olvasás eszközszintűvé váljon. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Bagdy_Emoke
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- Nagyon fontos feladatunk az esélyegyenlőségek csökkentése – az IPR csoport munkájának 

fontossága – iskolánk tanulóinak 15%-a hátrányos helyzetű. 

- A versenyek körültekintő kiválasztása – illetve azokra való felkészítés /túlmunka elszámolása 

évvégén/ 

 

1. Célok, feladatok  

 Hatékony tanórák szervezése 

 Felzárkóztató, egyéni foglalkozások hatékonyságának növelése 

 Komplex program működtetése az olvasási, szövegértési kompetencia fejlesztésére 

/programok, rendezvények részei lehetnek/ 

 

2. Célok, feladatok 

 Az átmenetekre való felkészítés további fejlesztése  

 A szülőkkel való kapcsolattartás javítása 

 Az egészséges életmód, és a természetszeretet népszerűsítése 

 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

 Hiányzások csökkentése , igazolatlan hiányzások azonnali kezelése 

 

3. Célok, feladatok 

 Egy osztályban tanítók esetmegbeszélése, tanulókkal kapcsolatos probléma feltárása, 

INTÉZKEDÉSI TERV készítése. 

 Családlátogatások fontossága – minél több osztályfőnök éljen a lehetőséggel. 

 Környezetünk díszítése, a TÜNDÉRKERT folyamatos gondozása, informális és formális 

tanulási környezetként. FELELŐSÖK meghatározása, beosztási terv készítése. 

 A DÖK munkájának népszerűsítése. 

 A Művészeti Iskola munkájának színvonalas működtetése. 

 A néptánc népszerűsítése. 

 

4. Célok, feladatok 

 Szakértői vizsgálatok időben történő elindítása /Az őszi nevelési értekezlet a témához 

segítséget ad./ 
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 Középfokú beiskolázási rendszer magas szintű működtetése. A középfokú beiskolázás 

körültekintő előkészítése, a 8. osztályosok megfelelő iskola- és pályaválasztásának 

irányítása. A tanulók sikeres felkészítése a továbbtanulásra, pályaválasztásra. 

Pályaorientációs nap szervezése. 

 Saját „innováció” tantestületen belüli alkalmazása, népszerűsítése / Ne féljenek megmutatni, 

ami sikeres! / 

 Jó gyakorlatok hasznosítása. 

 Saját iskolai SNI verseny szervezése, a Fejlesztő Csoport kidolgozásában  

 

5. Célok, feladatok 

 Adminisztrációs fegyelem. 

 KRÉTA és tanulókkal kapcsolatos egyéb dokumentumok pontos vezetése, tanulók 

értékelése /Érdemjegyek fontossága!/ 

 Nevelőtestület, vezetői munkaértekezletek fontossága, hasznossága. 

 

6. Célok, feladatok 

 Sikeres pályázati tevékenység. 

 A folyamatban lévő pályázatok megvalósítása, folytatása. 

 Elsősegély vizsga biztosítása, hozzásegítése a 8. osztályos tanulóknak. 

 Alapfokú nyelvvizsga letétele a 8. osztályos tanulóknak. 

 

A megfogalmazott célok, feladatok részletes lebontását a munkaközösségvezetők munkaterveknek 

kell tartalmaznia. 

 

A munkaközösség-vezetők kiemelt feladata a 2019/2020. tanévben:  

● pontos órakezdés és befejezés ellenőrzése  

● óralátogatások, foglalkozások látogatása a megadott szempontok szerint 

● kollégák ellenőrzése, értékelése   

/Óralátogatások szempontjai: ● tanmenet, napló, tanítási óra összhangja ● alkalmazott módszerek ● 

értékelési módszerek a tanórán, foglalkozásokon ● tantárgyi koncentráció alkalmazása./ 

  

Az intézményünk általános iskolai intézményegységében a köznevelési alapfeladatokon túl különleges 

pedagógiai célok megvalósítása is történik: az egész napos nevelés-oktatás, az alapfokú művészeti 

képzés. Az elért eredményeink megtartása kiemelt feladatunk ebben a tanévben is mindkét 

intézményegységben.  

  



13 / 41 

Az intézmény mai státuszának stabilizálása és fejlődési pályára állítása érdekében sokat dolgoztunk. Olyan 

innovációs folyamatokat indítottunk el, ami meghatározó a jövőre nézve. Továbbra is a célunk egy olyan 

intézmény, amely képes jövőképet adni diákjainak, dolgozóinak egyaránt.  Ezért törekszünk a hatékony, 

szakszerű és törvényes oktatásra, nevelésre. Prioritásaink az értékmegőrzés, az értékek átmentése, a 

minőség közvetítése.  Ennek érdekében az értékválasztásban erősítjük tanulóinkat: a tanulók elfogadható, 

teljesíthető, kihívást jelentő követelményeket állítunk, mellyel ők is azonosulni tudnak. Ehhez az egyéni 

életutak megismerését fontosnak tartjuk. Törekszünk a tanulási morál javítására. Ezért egyéni tanulási 

utakat támogató, fejlesztő szemléletünket erősítjük.  Fontosnak tartjuk az egyéni és közösséggel folytatott 

beszélgetéseket. Megfelelő kommunikációs stílust, stratégiát választunk. Az önismeret, a saját 

személyiség kibontakoztatásának igényét igyekszünk támogatni. Továbbra is meg kell követelni az alapvető 

erkölcsi normák betartását, a fegyelmezett magatartást. 

Felelős: minden pedagógus  

  

Boldog Iskola lévén folytatjuk tovább és valósítjuk meg a programot az adott osztállyal. Ezzel csatlakoztunk 

a jövő nemzedék életöröm képességének, életbátorságának és kapcsolati erőinek kibontakoztatásához. A 

gyermekeknek meg kell mutatni azokat a mintákat, amelyek a boldog, egészséges élethez szükségesek.  Itt 

elsősorban magunkkal, pedagógusokkal kell kezdeni. A nyári továbbképzés jó alapot nyújt ehhez. Az új 

kollegáknak pedig segítsünk ebben! A boldogságórák a program részei a tavalyi évhez hasonlóan. A kijelölt 

osztályok minden hónapban megvalósítanak egy-egy Boldogságórát – alapul véve a Boldogságóra 

korosztályra vonatkozó könyveit. Intézményünk hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet a 

személyiségfejlesztésre. Ezzel a tudatosan kidolgozott módszerrel igyekszünk a pozitív pszichológia 

lehetőségeit alkalmazni a személyiség fejlesztésében. Az órák lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív 

életszemléletre való képesség tanítása.  A pozitív pszichológia alkalmazásával segíteni próbálunk a 

gyerekeknek, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. Ezzel sikeresebben valósíthatjuk meg kiemelt 

feladatunkat, a tanulók neveltségi szintjének fenntartását, fejlesztését. Tanulóink nagy része ismeri az 

udvariassági szabályokat, ezeket a legtöbbje képes alkalmazni is. Kérek mindenkit, törekedjünk a 

következetességre, példamutató pedagógusi magatartásra!   

Felelősök: A Boldog Iskola Csoport pedagógusai 
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Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

1. Kulcskompetenciák –  

A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, egyéni képességek differenciált 

fejlesztése 

• Alsó tagozaton: az Egész napos iskola kötetlen időbeosztásának kihasználása a kulcskompetenciák 

és a tanulók egyéni fejlesztésére /folyamatos visszajelzés, havonta megbeszélések, félévente 

beszámolók/ 

• Felső tagozaton: az önálló tanulási képességek erősítése 

2. Környezettudatosság –  

Környezettudatos nevelés és egészséges életmódra nevelés 

• Az ÖKO iskolai programok folytatása – Örökös ÖKO iskolai cím beadása /ÖKO-SPORT mnk./ 

• Névadónkhoz kapcsolódóan legyenek HATOS NAPOK /utolsó héten 3 nap - Munkaközösségek 

dolgozzák ki 1 nap programját - Határidő: 2020. április vége/ 

• TÜNDÉRKERT gondozása, hasznosítása 

 

Az ÖKO iskola cím megtartása érdekében tovább kell folytatni e területen munkánkat, be kell adnunk a 

pályázatot. 

Minden szakterület helyi tantervében megtalálhatók a fenntarthatóságra nevelést célzó elemek, ennek 

alapján a tanmenetekben továbbra is kerüljenek jelölésre a környezettudatosságra nevelést támogató 

tananyagrészek.  

Az ÖKO szemlélet formálást segítő tanórán kívüli tevékenységek kapcsán a jövőben fontosnak tartanám, 

hogy egy-egy programon túlmenően is törekednének tanulóink a szemétmentes, tiszta iskolai környezet 

fenntartására! A szemléletformálás hosszú folyamat ugyan, de ÖKOiskola lévén nem engedhetjük meg a 

környezetet károsító nemtörődöm módon szemetelő viselkedést. Az ÖKOszemlélet formálása kapcsán ezt 

kiemelt feladatként javaslom kezelni. 

3. Közösségformálás -  

Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével 

 Minden osztályfőnök a munkatervében részletesen szerepeltesse, mit tervez az évre.  

 Szülők, szülői szervezet, civil szervezetek aktívabb bevonása az iskola életébe  

 Kapcsolat felvétele, a közösen tervezett programok megvalósítása - Határidő: 2019. szeptember 16. 

4. Egyéni képességek kibontakoztatása -   

Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti versenyek szervezésével 

Felelősök: szaktanárok, tanítók, művészeti iskola tanárai  
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Legyen egy feljegyzés, táblázat, hogy ki milyen versenyre vitte el a tanulót és milyen eredményt ért el. Hány 

órában készítette el, mennyit foglalkozott vele.  „Formanyomtatvány” – igazgatóhelyettesnél, alsó és felső 

tagozaton egyaránt – TÚLMUNKA  

5. Tanulási morál 

A felső tagozaton a tanulási morál erősítése: 

• A tanulók önálló tanulási igényének erősítése 

• A felzárkóztató foglalkozások hatékonyságának erősítése 

• Folyamatos egyéni fejlesztés 

 

6. Viselkedési normák 

 

Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartatása 

• Alsó tagozaton heti értékelések, felső tagozaton osztályfőnöki órákon 

• Egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé 

• Erőszakos viselkedés, rongálások megelőzése, visszaszorítása  

 - rongálások esetén jóvátétel megszervezése 

 - viselkedési problémák azonnali kezelése 

 - pozitív szokásrendek kialakítása 

 

Nevelő munkánk kiemelt területe. Alapfeladatunk tanulóink viselkedéskultúrájának helyes irányú formálása. 

A tanulók többsége a családban elsajátítja az alapvető illemszabályokat, viselkedésszabályokat. Azonban 

tanulóink kis hányadánál ez nem történik meg. Ezért hangsúlyosan kell vele foglalkoznunk és az 

osztályfőnöki órákon is kiemelt szerepet kell kapnia. Osztályfőnöki órákon a tanév elején és a tanév 

folyamán több alkalommal kell foglalkozni a Házirendbe foglaltakkal, nem szabad hagyni a szabályok 

betartásának fellazulását. Itt a nevelőtestülettől az egységességet kérem: ha mindenki hangsúlyt helyez a 

szabályok betartására, akkor javulás várható. A Házirendben leírtak szerint szigorúbban meg kell követelni a 

hiányzások igazolását és annak adminisztrálását. Igazolatlan hiányzás esetén rögtön fel kell venni a 

kapcsolatot a szülőkkel és jelezni az iskolavezetés felé (10, 30, 50 órát meghaladóan). 

Örvendetes, hogy egyre több osztályfőnök is élt a társosztályfőnöki lehetőséggel. Remélhetőleg megkönnyíti 

nevelőmunkánkat összetartóbb osztályközösségek kialakításával és a magatartási problémák 

csökkenésével. 

 

7. Esélyegyenlőség 

Esélyegyenlőség elősegítése  

•  IPR program keretében a HH és a HHH tanulók fokozott segítése 

• Folyamatos fejlesztő foglalkozások tartása 

• Fejlesztő pedagógusok bevonása szükség esetén /BTMN gyermekek bukásmentessége/ 

 

Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 
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A differenciálás terén elért eredményeinket tovább kell fejleszteni, még magasabb szintre kell emelni. 

Módszertani ismereteink bővítése céljából a differenciálást középpontba helyezve az alsó tagozatos, a 

humán, a természettudományi és a fejlesztő munkaközösségeket bemutató órák, foglalkozások 

megszervezésére kérem, munkaközösségenként a tanév során legalább egy tanóra, foglalkozás 

megszervezésére kerüljön sor.  

A tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő és a képességfejlesztésre fókuszáló kompetencia alapú 

oktatás fenntartási időszakában szerzett tapasztalatinkat a differenciálás eredményessége érdekében 

hasznosítani kell. De a módszer önmagában nem elég, akkor választjuk jól meg, ha az eredményes, ezt a 

mérések kiértékelése során láthatjuk. 

Emellett a Mérési Csoport közreműködését kérem a tavalyihoz hasonló mérés megszervezéséhez 6. és 8. 

évfolyamon magyarból és matematikából a tanév végén.  

Az egységességgel párhuzamosan a tanulók egyéni adottságaihoz igazodva érvényesülni kell a 

differenciálásnak is. Ez különösen fontos az SNI, BTMN, HH-HHH és a tehetséges tanulók vonatkozásában.  

 

Hatékony megvalósítása érdekében: 

- elő kell mozdítani és fenn kell tartani a tanulói motivációt, aktivitást 

- előtérbe kell helyezni a tevékenységközpontú tanulást 

- az elsajátítandó ismeretek, a fejlesztendő készségek és a tanulók adottságainak 

függvényében kell a legalkalmasabb módszert kiválasztani  

- a differenciálásnak érvényesülni kell a feladatok kijelölésében, megoldásában, 

ellenőrzésben és értékelésben egyaránt 

 

8. Tanulmányi munka 

 

Őrizze meg az iskola a jó tanulmányi átlagát!  /4,208/ 

Folyamatos fejlesztés, felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozás a lemaradóknak. Bukásmentesség legyen a cél! 

 

9. Nyelvtanulás 

 

Kapjon kiemelt szerepet az angol, német nyelvtanulás  

Az idei tanévben a nyelvi oktatás fejlesztése, átszervezése kiemelt célként szerepeljen. Felkészülés, 

tervezés, az indítás a 2020/2021. tanévtől.  

Felelős: nyelvtanárok 

 

Határtalanul 2019. Program és az Erasmus+ KA 226 nyertes pályázati tevékenység fontossága 

Felelős: igazgató, Gábrielné Balikó Beatrix 

 

Iskolai szintű angol, német vizsgák a 6. év vége, 7.,8. osztályos tanulóknak félévkor, év végén 

/vizsgarendszer kidolgozása a nyelvtanárok által/  
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10. Ellenőrzések  

Felkészülés a tanév ellenőrzéseire 

• Intézményi adminisztráció, dokumentáció pontossága  

• /KRÉTA, törzslapok, munkatervek, beszámolók, tanmenetek, ellenőrzők / 

• Intézményi dokumentumok aktualizálása /vezetőség/ 

• Önértékelés /pedagógusi/ 

• Tanfelügyeleti ellenőrzések /pedagógusi/ 

 

11. Az országos mérésből adódó feladatok  

 

A Mérési Csoport irányításával a munkaközösségeknek többirányú feladati vannak: 

 A 2018. évi országos kompetenciamérés kiértékeléshez kapcsolódó intézkedési terv ütemezett 

feladatainak a munkaközösségek bevonásával. A terv a 6. osztályban 3. szint alatt teljesítő 8. 

osztályos tanulók fejlesztésére vonatkozik. Az intézkedési tervben foglaltak szerint a 8. osztályokban 

mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az érintett tanulók alkalmasak legyenek a 

középiskolába lépésre. 

 A 6. és 8. évfolyamokon főként a magyar és matematika órák keretében és egyéb tanórán kívüli 

foglalkozásokon (tehetséggondozás, felzárkóztatás) kiemelt feladatunk minden tanulóink 

felkészítése a szövegértési és matematikai eszköztudás mérésére. A többi tantárgy lehetőségeihez 

mérten kapcsolódjon be a tanulók szövegértési készségeinek és a logikus gondolkodás 

fejlesztésébe. A tanmenetekben „K” betű jelölje azt a tananyagot, ahol az országos 

kompetenciamérésre is készítjük tanulóinkat. 

 Ugyancsak 6. és 8. évfolyamon kerül megszervezésre az írásbeli idegen nyelvi mérés angolból vagy 

németből. Idegen nyelvi órákon hangsúlyosan fejleszteni kell tanulóink idegen nyelvi szövegértési 

készségét a tavalyi tanév tapasztalataira építve. A tanmenetekben „K” betű jelölje azt a tananyagot, 

ahol az idegen nyelvi mérésre is készítjük a tanulókat. 

 

12. Átmenetek 

 

Tanulóink sokszintű képességbeli eltérése továbbra is szükségessé teszi a váltások kezelését. 

 Óvoda-iskola átmenet 

Az 1. osztályosok átmenetét akkor tekintjük eredményesnek, ha sikerül a 

beilleszkedésük és teljesíteni tudják az évfolyam követelményeit. A sikeres beiskolázás 

és a nagycsoportosok felkészítése céljából októbertől havi rendszerességgel 

iskolaelőkészítő foglalkozásokat szervezünk az óvodásoknak. Ezzel párhuzamosan a 

szülőket is felkészítjük az iskolakezdéssel járó feladatokra. Nyílt tanítási napokon 

lehetőséget biztosítunk az 1., a 4. osztályokban és a művészeti iskola tanszakjain 

tanórák megtekintésére. 

 Alsó-felső átmenet 
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Az eredményesség érdekében hasznosítani kell a korábbi évek jó gyakorlatait, 

tapasztalatait és az érintett kollégák között legyen rendszeres a kommunikáció. Az 

átmenet folyamán kiemelt figyelmet követel az SNI tanulók nagy aránya. Az idei 

tanévben is megvalósul 5. osztályban a tanulásmódszertan beépítése az órarendbe, 

meg kell tanítani tanulóinkat tanulni. A felső tagozatos fejlesztés kiindulópontjának 

meghatározásához javaslom a 4. osztályos év végi felmérőket 5. osztály 2. hetében 

megíratni magyarból és matematikából. Az 5. osztályosok átmenete mellett a II. félévtől 

elő kell készíteni a 4. osztályosok tagozatváltását. A leendő osztályfőnökök, magyart és 

matematikát tanítóknak lehetőséget kell teremteni az ismerkedésre, a tapasztalatok 

átadására. 

 Középiskolai átmenet 

Az I. félév során az írásbeli felvételi vizsgára készülő tanulók a tehetséggondozás 

keretében kapnak felkészítést magyarból és matematikából. A sikeres átmenet 

érdekében feladatunk, hogy minden tanuló olyan alapokat kapjon, ami feltétele a további 

ismeretszerzésnek, a középiskolai helytállásnak. Ezért kiemelten fontos a 2018. évi 

kompetenciaméréshez kapcsolódó intézkedési tervben foglaltak megvalósítása a 

munkaközösségek aktív közreműködésével 

 

13. Intézményi önértékelésből adódó teendők 

 

Feladataink az intézményi önértékeléshez kapcsolódó elvárások értékelése kapcsán: évente értékelni kell a 

következő elvárásokat: 

 Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel. 

 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

 A pedagógiai programok és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott 

értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető. 

 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatos a visszacsatolás a tanulónak és szüleinek. 

 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális 

helyzetéről. 

 A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

 Nyilvántartják és elemzik az az intézményi eseményeket: kompetenciamérések, tanév végi 

eredmények (tantárgyra 2 évre vonatkozóan) versenyeredmények (országos, megyei, tantestületi, 

települési szinten), továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási 

mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók), elégedettségmérés eredményei, neveltségi 

mutatók, stb. 

 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. Munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. 

 Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretkehez való hozzáférés. 

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (szóbeli, papíralapú, digitális 

információátadás). 
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 A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, fejlesztik. 

 Az intézmény rendszeresen felméri a PP megvalósulásához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi 

a hiányokat a fenntartó felé. 

 Az intézmény felméri és reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás 

szükségleteiről. 

 A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat időben jelzi a 

fenntartó számára. 

 

A TANÉV HELYI RENDJE  

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. 

Nevelési értekezlet – őszi 

Farkas Rita /Vas Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Megyei Szakértői Bizottsága 

Megyei Tanulási Képességeket 

Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság 

főigazgató helyettese/ - „Amit 

az SNI tanulókról tudni kell” 

Dr Ritter Andrea – 

szakpszichológus előadása 

igazgató 2019. október 7. nevelőtestület 

2. 

 

Tantestületi kirándulás 

 

 

igazgató, 

Közalkalmazotti 

Tanács 

2020. február 26. 
alkalmazotti 

közösség /50 fő/ 

3. Pályaorientációs Nap 

igazgató 

Felsős mnk. 

vezetője 

Gábrielné Balikó 

Beatrix 

2019. november 18. 

7.,8. osztályosok, 

szülők, 

meghívott 

középiskolák 

igazgatói 

4. 

 

DÖK NAP: Farsang 

 

diákönkormányzat 

Saly Rita 

Tancsics Anett 

 

2020. február 7. 
az iskola tanulói, 

pedagógusai 
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5. A Boldogság Nemzetközi Napja 

igazgató 

Boldog Iskola 

Csoport 

2020. március 20. 

az iskola minden 

dolgozója, tanulója 

és a Vépi Vadvirág 

Óvoda minden 

dolgozója, 

gyermeke 

6. 
XIII. HATOSfogat Művészeti 

Fesztivál 

igazgató, 

Művészeti Iskola 

tanárai 

2020. május 8. 

a fesztiválra 

jelentkező iskolák, 

pedagógusok, 

meghívott vendégek 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2019. szeptember 2.  

Utolsó nap: 2020. június 15. 

A Művészeti Iskolában 2019. szeptember 5-től 2020. június 5-ig tart a tanév. 

A szorgalmi időszak első féléve 2019. szeptember 2 -tól 2020. január 24 -ig tart. Az első féléves tanulmányi 

előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020. január 31 -én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

 

A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2019. október 26 – november 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. 

A szünet utáni első tanítási nap: november 4. 

Téli szünet: 2019. december 21 – 2020. január 5. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20. 

A szünet utáni első tanítási nap: január 6. 

Tavaszi szünet: 2020. április 9 – április 14. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 8. 

A szünet utáni első tanítási nap: április 15. 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 

2019. október 23. 

2020. május 1.  

2020. június 1. 

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről  
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A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:  

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben 

foglalkoztatottakra.  

2. § A 2019. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend 

a következő: a) augusztus 10., szombat munkanap augusztus 19., hétfő pihenőnap b) december 7., 

szombat munkanap december 24., kedd pihenőnap c) december 14., szombat munkanap december 

27., péntek pihenőnap  

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.  

4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti. 

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 1

. 

Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) Ágoston Andrea 

2019. október 4. 

11:00 

2. 2

. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepe (október 23.) 

FM DASZK Vépi 

Középiskolája 

2019. október 22. 

10:00 

3. 3

. 
Doni áldozatok emléknapja felső tagozat 

történelem órán 

2020. január 10. 

11:00 

4. 3

. 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

8. osztály 

történelem óra - 

Szalay Gabriella 

2020. február 25. 

osztályfőnöki óra 

5. 4

. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepe (március 15.) 

Ágoston Andrea + 
pedagógusok, akivel 

szeretne együtt 
dolgozni 

 

2020. március 13. 

2020. március 15. 

6. 5

. 

A holokauszt áldozatai emléknapja  

(április 16.) 

8. osztály történelem 

óra - Szalay Gabriella 

2020. április 16. 

osztályfőnöki óra 

7. 6

. 

A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) Saly Rita Veronika 
2020. június 4. 
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Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó ünnepély 
Molnár Krisztina 

Bándoliné Pájer Éva 

2019. szeptember 1. 

17:00 

3. Karácsonyi ünnepség Boldog Iskola Csoport 
2019.  

december 20. 10:00 

4. Farsang 

DÖK 

Saly Rita 

Tancsics Anett 

2020.  

február 7. 

5. A Boldogság Nemzetközi Napja 
igazgató 

Boldog Iskola Csoport 
2020. március 20. 

6. V. TÁNCest 
igazgató 

Horváth Dóra 

2020.  

április 3. 

18:00 

7. Költészet napja 

 

Ágoston Andrea, 

Boldizsár Katalin 

2020.  

április 8. 

14:00 

8. 
XIII. HATOSfogat  

Művészeti Fesztivál 

igazgató 

Saly Rita, Novák 

Tamás 

2020.  

május 8. 

8:00-16:00 

9. 
XXV.Takács János Labdarúgó 

Emléktorna 
Takács Csaba 

2020. június 

 

10. Városi Gyereknap Szülői Közösség 
2020.  

május  

11. 

Művészeti Iskola  

Záró rendezvénye 

Félévi 

Év végi 

igazgató 

Művészeti Iskola 

tanárai 

 

 

2020. január 31. 

2020. június 4. 

12. LEG-ek jutalmazása 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

Saly Rita 

Tancsics Anett 

2020. június 9. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

13.  HATOS NAPOK 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-

vezetők 

2020. június  

10-12. 

14. HATOS – Tábor igazgatóhelyettes 
2020. június 16-

június 30. 

15. Tanévzáró ünnepély, ballagás 
igazgató 

igazgatóhelyettes 

2020. június 20. 

9:00 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2019. augusztus 30.  

8:00 
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2019. szeptember 11. 14:00 Vezetőségi értekezlet igazgató 

2019. október 9.  

14:00  
Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2019. november 13.  

14:00 
Vezetőségi értekezlet igazgató 

2019. december 4.  

14:00 
Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2020. január 8. 

14:00 
Vezetőségi értekezlet igazgató 

2020. január 27.  

14:00 
Félévi osztályozó értekezlet igazgató 

2020. február 5. 

14:00 
Félévi nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2020. március 4. 

14:00 
Vezetőségi értekezlet igazgató 

2020. április 22. 

14:00 
Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2020. május 6. 

14:00 
Vezetőségi értekezlet igazgató 
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időpont esemény / téma felelős 

2020. június 8. 

14:00 
Év végi osztályozó értekezlet igazgató 

2020. július 1. 

8:00 
Év végi nevelőtestületi értekezlet igazgató 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2019. szeptember 5. 

17:00 

Év eleji - 1.E, 2.E, 2.B  osztály szülői 

értekezlete 

Boldizsár Katalin, Révi 

Renáta, Pethőné 

Szakály Ilona,  

 

2019. szeptember 9. 

16:30 

Szülői értekezlet a Művészeti Iskolás tanulók 

szüleinek 

igazgató 

Saly Rita 

Novák Tamás 

2019. szeptember 12. 

16:30, 17:30 
Év eleji -  3.-8. osztályok szülői értekezlete osztályfőnökök 

2020. február 13.  

16:30, 17:30 
Félévi – 1.-8. osztályok szülői értekezlete osztályfőnökök 

2019. november 7. 

16:30 – 18:00 
Fogadóóra minden pedagógus 

2020. április 23. 

16:30 – 18:00 
Fogadóóra minden pedagógus 

minden hétfő  

8:00 – 10:00 
Igazgatói fogadóóra igazgató 

minden hétfő  

13:00 – 15:00 
Igazgatóhelyettesi fogadóóra igazgatóhelyettes 

hétfő 7:30 – 12:00 

szerda 12:00 – 15:30 
Titkársági fogadóóra iskolatitkár 

kijelölt időpontban 

/honlapon megjelenítve/ 
Pedagógusok fogadóórája minden pedagógus 
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Tervezett versenyek, mérések és vizsgák  

Versenyek rendje, ideje 

Az iskolában a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek: 

 

Alsó tagozatos munkaközösség:  

 SNI verseny – SAJÁT SZERVEZÉSŰ verseny 

 SAKKverseny – a Sakkszövetség segítségével 

 Házi mesemondó verseny 

 Házi versmondó verseny 

 Házi szövegértési verseny évfolyamonként 

 „Mondd, szereted az állatokat?” 3-4. évfolyam- Neumann János Ált. Isk. 

 Bólyai Matematika Csapatverseny 3-4. évfolyam- Bólyai J. Gyakorló Isk. 

 ÖKO verseny alsósoknak 

 KRESZ verseny 

  Zrínyi matematika verseny 

  Felsőbüki Nagy Pál alsó tagozatos tanulmányi verseny  

 Táplánszentkereszti olvasás- szövegértés verseny 

 Ambrózy versmondó verseny 

 Apáczai Szövegértési és Hangos Olvasási verseny 2-4. évfolyam 

 Gyermekszemmel rajzpályázat 

 Levelezős versenyek: Bendegúz Tanulmányi Verseny, Teki-Totó Verseny, Zűrös Verseny 

 Rumi Rajki István Komplex tanulmányi verseny 

 DERKO VersSoroló Gála 

Felső tagozatos munkaközösség: 

 Költészet Napja alkalmából rendezett szavalóverseny 

 Kálti Márk Történelem tesztverseny 

 TITOK országos levelező verseny /történelem/ 

 Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 

 Tudásbajnokság – angol nyelvből 

 Országos angol nyelvi verseny  

 Mozaik verseny – angol nyelvből 

 Mozaik tanulmányi verseny – anyanyelv tantárgyból 

 HEBE országos levelezőverseny – német nyelvből 

 Eötvös Lóránd Megyei Fizika Verseny (7.-8. oszt. Celldömölk) 

 Ma kerékpárral, holnap autóval (Reményik Iskola) 
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 Pindúr pandúr közlekedési verseny (M. Autóklub) 

 Kerékpáros Iskola Kupa 

 Ki a mester két keréken? 

 Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny 

 Öveges J. Kárpát- medencei  Fizikaverseny 

 Zrínyi matematika verseny 

 Bolyai csapatverseny (matematika) 

 Megyei közlekedésbiztonsági verseny (Savaria Szakgimn. 

 Mozaik Internetes Tanulmányi verseny (Fizika 7-8.oszt.) 

 Edelmann Sebő mat-fiz-info verseny. (Premontrei Gimn.) 

 Rumi Rajki István Komplex tanulmányi verseny 

 Hermann Ottó tanulmányi verseny (természet és környezetismeret) 

 Kaán Károly természetismereti és környezeti verseny 

 Hermann Ottó tanulmányi verseny - biológia 

 TITOK levelező verseny (5-6.o) 

 BISEL informatika verseny 

 Zrínyi Iskola által szervezett informatika verseny (5-6.o) 

 BENDEGÚZ Akadémia – magyar nyelvi levelező verseny 

 Zrínyi – H. Multimédia verseny 

 Európai Mobilitás Hét keretében meghirdetett Autómentes közlekedés címmel rajzverseny 

 Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából kiírt rajzverseny 

 A 2019., 2020. tanév élőlényei rajzverseny 

 ÖKO rajzverseny 

 K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő 

 Rumi-Rajki komplex tanulmányi verseny 

 

ÖKO-Testnevelés munkaközösség: 

 Családi Mozgásfesztivál /Budapest/ 

 Diákolimpia / labdarúgás, atlétika, asztalitenisz, floorball, B33 / 

 „Gyalogkakukk” Bolyai Atlétika Kupa 

 Bozsik labdarúgó torna 

 Labdarúgó diákolimpiák II-IV. korcsoport 

 Takács János Emléktorna 

 Balogh kupa labdarúgó torna /Kőszeg/ 
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 Sporttábor 

 Neumann ált Isk: Városi környezetismereti verseny 

 Játékos ökoverseny  az iskolában 

 Rajzpályázat: az év valamely állatáról, növényéről. 

 Bercsényi Isk.: Megyei környezetvédelmi verseny 

 Zöldpontgyűjtés eredményhirdetése 

 Zöldpontgyűjtők jutalomkirándulása 

 

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

„Mondd, szereted az állatokat?” 

Neumann János Ált. Isk. 3.-4.  Kovácsné Csákvári Beatrix ingyenes 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

3.-4. 

5.-8. 

Benczik Gyuláné 

Tancsics Gáborné 

Somogyi Gabriella 

Horváthné Tóth Melinda 

Molnár Istvánné 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

Táplánszentkereszti olvasás- 

szövegértés verseny 2-4. az osztályban tanító magyar 
tanárok 

ingyenes 

Zrínyi Matematika verseny 
2-8. az osztályban tanító 

matematika tanárok 
a tanuló fizeti 

Ambrózy versmondó verseny 
1-4. Boldizsár Katalin ingyenes 

Felsőbüki Nagy Pál alsó 

tagozatos tanulmányi verseny 2-4. alsó tagozatos pedagógusok ingyenes 

Apáczai Szövegértési és 

Hangos Olvasási verseny  2-4. alsó tagozatos pedagógusok ingyenes 

Kálti Márk Történelem 

tesztverseny 

 
5.-8. Szalay Gabriella 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

HEBE levelezőverseny – 

történelem 

német nyelv 
5.-8. 

Szalay Gabriella 

Király Edit 
tanuló fizeti 

Tudásbajnokság- angol 
3-8. Gábrielné Balikó Beatrix tanuló fizeti 

Mozaik verseny angol nyelvből 

3-8. 
Gábrielné Balikó Beatrix 

Németh-Garas Ágnes 
tanuló fizeti 

Városi Környezetismereti 

verseny/Neumann/ 
5-8. Kovácsné Csákvári Beatrix ingyenes 

MOZAIK internetes fizika 

verseny 
7.-8. Soós Eszter tanuló fizeti 

Edelmann Sebő matematika, 

fizika, informatika verseny 7.-8. Felsős mnk. 
Tudás Fája 

Közalapítvány 



28 / 41 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Rumi Rajki István komplex 

tanulmányi verseny 
4-8. 

Saly Rita 

Boldizsár Katalin 

Gábrielné Balikó Beatrix 

ingyenes 

Hermann Ottó tanulmányi 

verseny – biológia 
5-8. Beke Péterné ingyenes 

Öveges János Kárpát-

medencei fizikaverseny 7.-8. Soós Eszter 
Tudás Fája 

Közalapítvány 

Eötvös Lóránd Megyei Fizika 

verseny 7.-8. Soós Eszter 
Tudás Fája 

Közalapítvány 

BISEL informatikai verseny  
5-8. Beke Péterné ingyenes 

Zrínyi Iskola által szervezett 

informatika verseny 
5-8. Beke Péterné ingyenes 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák ideje 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a 

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) – 2019. augusztus 29. 8:00 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten) – 2020. január 23., 

2020. június 3. 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)     

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)  

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés (ha tervezi az iskola) a szakmai munkaközösségek által 

kialakított mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2019. november 29. /Adatszolgáltatás: 2019. október 25./ 

Felelős: Pusztai Krisztina 

c) Országos mérés a 4., 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2020. május 20. / Adatszolgáltatás: 2019. november 22./ 

Felelős: MÉCS tagjai 

d) Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 

Határidő: 2020. május 27. / Adatszolgáltatás: 2019. november 22. / 

Felelős: MÉCS tagjai, Király Edit, Gábrielné Balikó Beatrix, Németh-Garas Ágnes 
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 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
5.-8. évfolyamokon a vizsgálatok 

elvégzése 

Soós Eszter 

Takács Csaba 

Kovácsné Csákvári 

Beatrix 

2020. 01.08-

04.24. 

2. 
a mérés eredményeinek feltöltése a 

NETFIT informatikai rendszerbe 

Soós Eszter 

Takács Csaba 

Kovácsné Csákvári 

Beatrix 

2020. 05. 31. 

 

SZAKMAI FELADATOK 

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok  

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. 
Bándoliné Pájer Éva – pedagógus tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

2019. 

november 

30. /időpont 

kijelölése/ 

2. 
Pethőné Szakály Ilona – pedagógus tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

2019. 

november 

30. /időpont 

kijelölése/ 

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok  

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. Szaktanácsadók hívása igazgató 2020. január 

2.  
Önértékelési csoport:  

pedagógus önértékelések 
igazgató-helyettes 

2019. 

szeptember – 

2020. május 

3.  

Minősítési eljárás 

Saly Rita Veronika – Pedagógus II. fokozat 

megszerzése 

igazgató 

2019. 

november 25. 

feltöltés 

4.  A minősítésre jelentkező pedagógusok igazgató 2020. március 
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jelentkeztetése a 2020/2021. tanévben 

5. 
Mentori feladatok a tanév során gyakornok 

kolléga segítéséhez 

igazgató 

Tancsics Anett 
folyamatosan 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2019/2020. tanév rendjéről szóló 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza.  

A továbbtanulásért felelős kollégák: Gábrielné Balikó Beatrix, Király Edit, Saly Rita Veronika rendszeresen 

ellenőrzik a határidők pontos betartását. 

A nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás 

ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az 

egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program). 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő, illetve más egyéb 

foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).   

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és 

iránymutatásai szerint az illetékes kormányhivatal által meghatározott időpontban történik.  

Az előkészítésért felelős: igazgató, Boldizsár Katalin 

 

feladat / esemény felelős határidő 

Óvónők meghívása az 1.E osztályba 

igazgató 

Boldizsár Katalin 

Hegyiné Nagy Brigitta 

2019. október 17. 

Szülők tájékoztatása az iskola Pedagógiai 

Programjáról, az iskola épületének bemutatása 

Iskola előkészítő foglalkozás   

 

igazgató 

Kósa-Szabó Eszter 

2019. november 16.  

9:00  

A leendő 1. osztályosok és szüleik meghívása a 
Karácsonyi ünnepségre, a Boldogság Nemzetközi 

Napjára 
igazgató 

2019. december 20. 

17:00 

2020. március 20. 

Szülők tájékoztatása az egész napos iskolai rendszer 

megismertetése, bevezetésének előkészítése 

Iskola előkészítő foglalkozás 

igazgató 

Kósa-Szabó Eszter 

2020.január 18. 

 9:00  

A szülők tájékoztatása az integrációról, az SNI igazgató 2020. február 15.  



31 / 41 

feladat / esemény felelős határidő 

tanulók fejlesztéséről 

Iskolaelőkészítő foglalkozás 

Tancsics Anett 

Kósa-Szabó Eszter 

9:00 

Nyílt tanítási nap az 1. és a 4. osztályokban 
Boldizsár Katalin 

Hegyiné Nagy Brigitta 
Pusztai Krisztina 

2020. március 18. 

8:00-11:00 

Betekintés a Művészeti Iskola foglalkozásaiba 
Novák Tamás,  

Saly Rita 

2020. március 18.  

11:00-12:00 

Szülői értekezlet  

Tájékoztatás a beiratkozással kapcsolatos 

tudnivalókról 

igazgató,  
Kósa-Szabó Eszter 

2020. április 4. 

9:00 

 

1. osztályosok beiratkozása 

 

igazgató 
igazgatóhelyettes 

iskolatitkár 
2020. április 

 

 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való 

kapcsolatteremtő munka, valamint az iskolai honlap híradásai.    

 

Pályázatokból adódó szakmai feladatok  

 feladat / esemény felelős határidő 

Folyamatban lévő 

pályázatok 

HAT-19-01-0028 

Határtalanul Program 2019. 

Magyar örökségek a 

Felvidéken címmel 

/Szlovákia-Felvidék/ 

/NYERTES/ 

1 933 940 Ft 

intézményvezető 

7. osztály 

osztályfőnökei 

2019. október 13-

16. 

 

ERASMUS + KA 226 

/NYERTES/ 

16 774 euró  

igazgató 

Gábrielné Balikó 

Beatrix 

2019. szeptember 

1 – 2021. 

augusztus 31. 

 
EFOP 3.3.7-17. 

 

igazgató 

EFOP csoport 

2019. november 

30. 
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BOLDOG ISKOLA pályázat 

/NYERTES/ 

Boldog Iskola 

csoport 
folyamatosan 

 

EFOP 3.1.2 – Mindenki 

iskolája 

/Vizuális kommunikáció az 

oktatásban – 30 óra/ 

20 pedagógus a 

tantestületből 

2019. augusztus 

26,27,28. 

 

EFOP-3.2.4-16-2016-00001 

„Digitális kompetencia 

fejlesztése”  13 pedagógus folyamatban 

 

CODES ATHU elnevezésű 

projekt  alsó tagozatos 

pedagógusok 
folyamatban 

Fenntartási időszakban lévő 

projektek 
- - - 

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 
Örökös ÖKO Iskola cím 2020. május 

igazgató, 

igazgató-helyettes 

ÖKO-SPORT 

mnk. vezetője 

 Határtalanul Program 2020. 2020. május 
igazgató 

 

 Örökös Boldog Iskola cím 2020. május 

igazgató 

Boldog Iskola 

Csoport vezetője 

 Napközis Erzsébet Tábor 2020. április 
igazgató 

igazgatóhelyettes 

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az osztályfőnöki munkatervben kerülnek meghatározásra a szülőkkel tervezett közös programok, a tanév 

során legalább egy program. 

 közös sport 
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 advent, karácsonyi délután – ADVENTI FORGATAG 

 anyák napja 

 szalonnasütés 

 kerékpártúra 

Nagyon fontosnak tartjuk a szülők közösségével való kapcsolattartást. A kapcsolattartás része a szülők 

rendszeres tájékoztatása a KRÉTA elektronikus naplón keresztül szülői értekezlet és fogadóóra félévente. 

Minden évben szervezünk nyílt tanítási napot, ahol a szülők betekintést nyernek iskolánkban folyó oktató-

nevelő munkába. A végzős osztályok pályaválasztási szülői értekezlet tartanak.  Munkaközösségünk tagjai 

folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a Szülői Közösséggel. Tudjuk, hogy a személyes találkozások 

alkalmasak az egyéni problémák megoldására, és előzetes időpont egyeztetés alapján fogadó órán kívül is 

fogadjuk a szülőket, ha bármilyen gondjuk van. Telefonon is bármelyik osztályfőnök elérhető. A tanév során 

minden osztály legalább egyszer szervez egy családi napot, mely lehetőséget nyújt kötetlen beszélgetésre 

pedagógus és szülők között. Mára már több pedagógus is tagja a szülők által létrehozott online 

csoportoknak. Itt folyamatosan kapcsolatot tudnak tartani a szülőkkel. Az egyéni problémákkal a messenger-

en is megkeresik a szülők az osztályfőnököket. 

A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás 

 A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

 városi rendezvényekhez műsor biztosítása 

 városi rendezvényeken való részvétel 

 az együttműködés folyamatos a fenntartóval 

Egyéb kapcsolatok 

 Az iskolát támogató Tudás Fája Közalapítvánnyal való együttműködés 

 Vép Város Önkormányzatával, a GAMESZ vezetővel, a képviselőtestülettel való rendszeres 

kapcsolattartás 

 Védőnői Szolgálattal 

 Művelődési Ház és Könyvtár, Vép 

 Egészségügyi intézmények, Gyermekorvosi rendelő 

 Önkéntes tűzoltóság 

 Polgárőrség 

 Rendőrség 

 Idősek Klubja 

 helyi sajtóba cikkek írása, tájékoztatás iskolánk életéről, eredményeiről 

 városunkban levő középiskolával a jó kapcsolat kialakítása 
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ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK A TANÉV SORÁN 

1. Tanórai fegyelem megteremtése 

2. Tantestületen belüli szakmai együttműködés 

3. Munkafegyelem /pontos megjelenés, pontos órakezdés, ügyeletek pontos ellátása, határidők 

betartása, az elrendelt munkaidő betartása, munkaidőben történő eltávozás csak igazgatói 

engedéllyel/ 

4. Óracsere csak nagyon indokolt esetben, igazgatói engedéllyel 

5. Hiányzás bejelentése 7:30-ig az igazgatóhelyettesnek 

6. Esetleges problémák, gondok megoldásának kulturált, elvárható módja a megbeszélés: egymással, 

vezetőséggel 

 

 

A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK 
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Szakmai munkaközösségek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakmai munkát segítő csoportok: 
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A témahetek megszervezése: 

A tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontokban hirdeti meg: 
Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét 

2020. március 2 - 6. 
Digitális témahét 

2020. március 23 - 27. 
Fenntarthatósági témahét 

2020. április 20 - 24.  
 

Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett témahetek közül iskolánk a Pénz7 pénzügyi és vállalkozói 

témahetet választotta. 
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Énekkar: 

Iskolánk az énekkar idején az idei tanévben a KOKAS-módszert szeretné kipróbálni, alkalmazni az 1. és a 

2. évfolyamos tanulókkal.  

A jellemzően csoportos Kokas-foglalkozás résztvevője egy-egy alkalommal rendszeresen részesül a 

következőkből – általában az alábbi sorrendben, de változó arányban a találkozások egymásutánjában, egy 

hosszabb fejlesztő folyamat során. 

A foglalkozás kezdetét az jelenti, amikor felhangzik egy bevezető dal, amellyel a résztvevők egymásköré 

gyűlnek. Ez a rávezető éneklés a legtöbbször átfordul a névéneklésbe, amelyben mindenki sorra kerül és 

figyelmet kap. A névéneklés alapja olyan magyar népdal, amelynek szövegében lehetőség van a 

behelyettesítő szöveges variásra, pentaton énekes improvizációra, de ugyanígy az énekbeszédre is. A 

névénekléssel megindul a kapcsolatteremtés, a társválasztás a csoporttagok között. 

A csoporttagok egymást inspirálják a dalok átlényegítő játékára, az énekes dramatizált improvizációkra. Ez a 

dalok szabad mozgásos feldolgozását jelenti, ahol már beindul a szerepjáték, a képzeletbeli átváltozás – a 

nonverbális kommunikáció vagy egy-egy impulzust adó felhívásnak köszönhetően. 

A résztevők e nyitott, pozitívan telített érzelmi állapotban zenei élményt kapnak, amely előtt nagyon fontos a 

csend, a nyugalom, a belső figyelem megteremtése. A zenehallgatás előtti várakozó koncentráció szabad 

testhelyzetben történik, általában közel egymáshoz, ülő vagy fekvő testhelyzetben. 

Ezután a zenedarab meghallgatása többször is megtörténik. Ezek a zenék félperces időtartamtól kezdően 

általában 2-3 percig tartó „klasszikus” zenei választások, amelyek ha éppen zeneműrészletek is, egy 

esztétikai egységként értelmezhetők. A válogatott, értékes, fontos és jó zenék ismétlődő meghallgatása alatt 

egyéni döntés alapján indul „táncba” az illető, amely mindig szabad és kötetlen mozgás, mert nincs előképe, 

más által kitalált koreográfiája. Az ismeretlenből a képzeleti munka a megfigyelésen, a felismerésen át halad 

a strukturálódás, az alakot öltés, a megértett történés felé. 

Az egyéni vagy társas zenebefogadás a mozgásélménnyel párosulva nonverbális úton fordul 

dramatizálásba, ahol a közösségi kreativitás, az együttes mű reflektív kialakulása érhető tetten. A szabad 

mozdulatokból az átlényegülés, az átváltozás segítségével általában történet születik, amelyben legtöbbször 

a résztvevők már együtt, egymásért cselekszenek. E megtalált világ fokozatosan kerül felfedezésre a zene 

újbóli meghallgatása és „lemozgása” (térbe, mozdulatba írása, átkódolása) révén. A következő szakaszban 

folytatódik az aktív zenebefogadás, mint képi önkifejezés a zene hatása alatt – túlnyomórészt egyénileg. A 

résztvevők ugyanarra a zenére, változó képzőművészeti technikákkal festenek, rajzolnak, mintáznak. 

Tovább gondolják és megjelenítik vizuális nyelven a zenei-mozgásos élményeket, a megszületett történetet, 

vagy újra alkotják az egész benyomást, ami addig történt bennük és velük. 

A zenei-mozgásos-verbális-képi élmények integrálása a személyiségbe tovább folytatódik, amikor is az illető 

vizuális alkotásáról beszél. Itt újra lehetőség van egy narratív és leíró felidézésre, világképrendezésre. A 

résztvevő szavakkal kifejezheti magát a vizuális alkotóélményt, vagy mesélhet a műről, amennyire az 

lehetséges, hiszen azok többsége absztrakt kompozíció ill. hangulati kép. 

A foglalkozás záró rítusa a búcsúéneklés, amely a csoport tagjai által kért kedvenc dalokat is jelenheti, de 

jellemzően a lecsengő, lenyugtató népdalokat tartalmazza inkább. A lezárást pedig egy gyertyaláng közös 

elfújása jelzi.  

Az idei tanévben kipróbáljuk 2 pedagógus /Bodáné Szabó Andrea vezetésével, Saly Rita 

segítségével/ irányításával, hétfői napokon délután. Időpont: 13:30 – 15:00 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Hatos Ferenc Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 70.§ (2) bekezdése c) pontja alapján, a 2019. év augusztus hó 31. napján tartott 

értekezletén a nevelési-oktatási intézmény 2019/2020. tanévre vonatkozó munkatervét elfogadta. 

 

Kelt: Vép, 2019. szeptember 10. 

 

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

Molnár Krisztina 

intézményvezető 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők 

aláírása.) 

 

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020. tanévre vonatkozó munkatervét a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fenntartó, az iskolai szülői szervezet/közösség, az 

intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai diákönkormányzat véleményezte. 

 

Kelt: Vép, 2019. szeptember 10. 

 

. 

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

Bándoliné Pájer Éva 

intézményi tanács képviselője 

 

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

Eredicsné Horváth Lenke 

szülői szervezet (közösség) elnöke 

 

 

 

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

Polgár Bence 

diákönkormányzat elnöke 

 

 

………………………………………… 

Fodor István 

tankerületi igazgató 
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MELLÉKLETEK 

Munkaközösségek munkaterve 

Munkatervek 

Programnaptár 

Diákolimpiai részvétel 

FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet 

A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet 

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 

 



Sportág Korcsoport Nem

célkitűzés (körzeti 

döntő, megyei 

döntő, OED, OD)

Tervezett utiköltség Tervezett étkezési költség

Tervezett 

költség 

összesen

MDSZ saját rendezésében megvalósuló 

Diákolimpiai versenyek

Asztalitenisz

Atlétika 

Pályabajnokság III-IV. fiú, leány egyénimegyei 10000 10000

Mezei futás III-IV. fiú, leány megyei 10000 10000

Floorball (kispályás) III. fiú megyei 10000 10000

III. leány megyei 10000 10000

IV. fiú OED 50000 50000

IV. leány OED 50000 50000

Játékos sportverseny

Kézilabda

Kis iskolák sportversenye

Atlétika 

Kézilabda (lány)

Labdarúgás (fiú)

Kosárlabda

Labdarúgás II. fiú megyei 20000 20000

III. fiú megyei 20000 20000

IV. fiú megyei 20000 20000

III-IV. leány megyei 20000 20000

Teremlabdarúgás IV. fiú megyei 20000 20000

Röplabda

Torna

Úszás

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia

Szakszövetségek közreműködésével 

megvalósuló Diákolimpiai versenyek

Aerobik

Alpesi sí

Birkózás diák I. II. egyesület

Evezés

Falmászás

Floorball (unihoki és nagypályás)

Gumiasztal

Gyorsasági görkorcsolya

Judo

Karate (WKF, Ippon Shobu, Kyokushin)

Kerékpár (BMX, MTB, országúti)

Kosárlabda B33 IV. leány megyei 10000 10000

Kötélugró

Lábtoll

Ökölvívás

Ritmikus gimnasztika

Rögbi 7's

Rövidpályás gyorskorcsolya

Sakk

Sportlövő

Strandlabdarúgás

Súlyemelés

Tájfutás

Táncsport

Tollaslabda

Ultimate frizbi

Úszás

Vívás (tőr, párbajtőr, kard)

Munkaterv melléklet: Magyar Diákolimpiai részvétel tervezése 2019/2020. tanév

Intézmény neve: 



Vizilabda- sulipóló

Összesen: 250000 0 250000

Megj: A táblázat az induló korcsoportoknak, nemeknek megfelelően sorok beszúrásával bővítendő
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1.  Az alapfokú művészeti iskola statisztikai adatai 

 

Tanulólétszám:         75 fő 

 

Egy tanszakon tanul: 64 fő 

Két tanszakon tanul:   11 fő 

 

Hátrányos helyzetű:   4  fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű:   1 fő 

SNI tanuló: 5 fő 

 

Csoportok száma: 6 

 

Tanszakok: Képző-és iparművészeti ág –  

Környezet és kézműves kultúra tanszak: 3 csoport 

  Táncművészeti ág – 

Társastánc tanszak:      3 csoport 

 

Pedagógusok: 

2 fő 

- Saly Rita Veronika – rajz-biológia szakos általános iskolai tanár 

- Novák Tamás    - táncpedagógus 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 



2. Tanszakok megoszlása 

 

 

Tanszak 

 

 

Csoportszám 

 

Csoport létszám 

 

Művészeti 

osztályfok 

 

Csoportvezető 

Környezet és 

kézműves kultúra 

1.cs. 17 fő A/1 

 

Saly Rita 

 

Környezet és 

kézműves kultúra 

2.cs. 13 fő A/2 Saly Rita  

 

Környezet és 

kézműves kultúra 

3.cs. 18 fő A/3 

A/5 

A/6 

T/1 

 

Saly Rita 

 

Társastánc 4.cs. 

 

6 fő A/1 Novák Tamás 

Társastánc 5.cs. 

 

10 fő A/2 

 

Novák Tamás 

Társastánc 6.cs. 

 

11 fő A/3 

A/5 

 

Novák Tamás 

 

Összesen: 

 

 

6 csoport 

 

75 fő 

Mindkettőre: 11 fő 

  

 

 

 

 

3. Művészeti évfolyamok megoszlása 

 

 

Évfolyam 

 

Tanszak 

Alapfok 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Tovább-

képző 

1. 

Tovább-

képző 

2. 

 

összesen 

Környezet 

és 

kézműves 

kultúra 

17 13 8 0 4 2 4 0 48 

Társastánc 6 

 

 

10 5 0 6 0 0 0 27 

 

Összesen: 

 

 

23 

 

23 

 

13 

 

0 

 

10 

 

2 

 

4 

 

0 

 

75 

 

 

 

 

 

 



4. Évfolyamok megoszlása 

 

 

Évfolyam 

 

Tanszak 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

összesen 

Környezet 

és 

kézműves 

kultúra 

11 11 7 3 4 7 4 1 48 

Társastánc 4 

 

 

 

9 4 3 4 3 0 0 27 

 

Összesen: 

 

15 20 11 6 8 10 4 1 75 

 

 

5. Az alapfokú művészetoktatás céljai, alapelvei, feladatai 

 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja írja elő a fejlesztési követelményeket, 

oktatás feladatait.  

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról - A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. 

évi LXXIX. törvény 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
 

Fejlessze 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

 

Neveljen 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- táncművészetet értő közönséget, 

- táncot szerető fiatalokat. 

 

Készítsen fel 

- a szakirányú továbbtanulásra. 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja 

a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése. 

 

Alapelveink: 

- célunk a tehetséggondozás- egyéni képességek, életkori sajátosságok 

figyelembevételével 

- szociokultúrális hátrányok csökkentése, kompenzálása 

- esélyegyenlőségek biztosítása 

- intelligencia fejlesztése: értelmi, érzelmi, valamint lelki egyensúly 



- helyes magatartási szokások kialakítása 

- alkotásvágy felkeltése 

- a munka megbecsülése, élvezete 

- művészetek élményének, élvezetének biztosítása 

 

Feladataink: 

- többirányú művészeti alapképzés 

- játékos, élményszerű alkotómunka 

- kreativitást fejlesztő tevékenykedtetés 

- esztétikai érzékenységre, nyitottságra nevelés 

- erkölcsi fogékonyság, nyitottság kialakítása 

- önművelésre, önértékelésre nevelés 

- továbbtanulási választék lehetőségének bővítése 

 

 

6. Az alapfokú művészeti iskola közösségteremtő tevékenysége 

 

- bizalom légkörének megteremtése 

- egymás megismerése, elfogadása, segítése 

- társas kapcsolatok építése 

- kommunikációs készség fejlesztése 

- helyes önismeret kialakítása 

- empatikus képességek fejlesztése 

 

 

7. Kapcsolat a szülőkkel 

 

- évente 2 szülői értekezlet /2019. szeptember 9, 2020. február eleje/ 

- nyílt nap szervezése 

- kiállítás a szülők számára is 

- félévi, év végi művészeti bemutatók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Óraterv – TÁRSASTÁNC TANSZAK 

 

 

 

tantárgyak 

évfolyamok 

alapfok                                                             továbbképző 

A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 T/1 T/2 

társastánc 4 4 3 4 3 3 4 4 

viselkedéskultúra   1      

társastánctörténet     1 1   

összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

A tanszak tantárgyai 

Főtárgy:  

- Társastánc  

Kötelező tantárgyak: 

- Viselkedéskultúra 

- Társastánctörténet 

 

 

Óraterv – KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVESKULTÚRA TANSZAK 

 

 

 

 

tantárgyak 

évfolyamok 

alapfok továbbképző 

A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 T/1 T/2 

grafika és 

festészet alapjai 

2 2 2      

vizuális alkotó 

gyakorlat 

2 2 2 2 2 2 2 2 

környezet és 

kézműveskultúra 

műhelygyakorlat 

   2 2 2 2 2 

összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Főtárgy: 

Grafika és festészet alapjai /1-3.évf./ 

Környezet és kézműves kultúra műhelygyakorlat /4. évfolyamtól/ 

 

 

Kötelező tantárgyak: 

- Vizuális alkotó gyakorlat /1-10. évf./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Eseménynaptár 

 

Szeptember 

 

 
 

 

Pótbeiratkozás 

Adminisztráció ellenőrzése, naplók, 

törzslapok, bizonyítványok 

 

Szülői értekezlet  

Tanszakok szervezése, csoportalakítások 

Anyagok beszerzése 

 

Mobilitás Hét – rajzverseny 

/AUTÓMENTES közlekedés/ 

Október 

 

 

Pályázati lehetőségek megkeresése 

ÖKO fal folyamatos díszítése, ÖKÖ 

rajzverseny szervezése 

Őszi kézműves délután szervezése /ÖKO 

munkaközösséggel együtt/ 

 
 

Rajzpályázatok folyamatosan 

 

Könyvtári Hét programjaiba való 

bekapcsolódás 

 

Magyar Népmese Napja – rajzverseny 

meghirdetése 

 

November 

 

 

 

 
 

2019: EURÁZSIAI HIÚZ AZ ÉV EMLŐSE 

 

ŐSZI KIÁLLÍTÁS – aula, csoportonként 

 TÜNDÉRKERT téma 

 

Rajzpályázatok, versenyekre nevezés 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmetapio.hu/az-ev-vadviraga-2018-a-kornistarnics.html
http://www.mmetapio.hu/az-ev-vadviraga-2018-a-kornistarnics.html


2019:  MAGYAR ZERGEVIRÁG AZ ÉV 

VADVIRÁGA 

 
 

December 

 

Karácsonyi kézműves délután 

 

Karácsonyi műsorban részvétel 

/társastáncosok/ 

 

Pályázatok 

 

 

 

Január 

 

 

 
pályázathoz kapcsolódóan 

Félév zárása, félévi vizsga, statisztikák, 

bizonyítványok 

Kiállítás a félévi munkákból –  

TÉLI KIÁLLÍTÁS 

UTAZÁS I.címmel 

 
Félévi záró rendezvény 
2020. január 31. 

 

Február 

 

 

 

 

A 2020. év élőlényei közül választás 

 

Farsangi rendezvényen való szereplés – 

2020. február 7. 

   

 

 

ÖKO programokba kapcsolódás 

 

 

Március 

 

 

Pályázatok 

 

Nyílt nap a leendő első osztályos tanulóknak 

és szüleiknek - 2020. március 18. 

 

Kapcsolódás a Témahéthez /Pénz7 Témahét/ 

- 2020. március 2-6. 

 

 

 



TAVASZI KIÁLLÍTÁS – aula 

Pénz7 Témahéthez 
kapcsolódóan 
 

 

V.TÁNCest szervezése, lebonyolítása – 

Szülői Közösség – 2020.április 3. 

 

Április 

 

 
 

Pályázatok, táncversenyek 

 

Költészet napi rajzverseny 

 

 

 

                              Május 

 

 

 

 

XIII.  HATOSfogat Művészeti 

Fesztivál megszervezése, lebonyolítása –  

2020. május 8. 

 

Rajzversenyek, rajzpályázat 

 

 

                                        

Június 

 

Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

rajzverseny szervezése 

 

A Művészeti Iskola Záró rendezvénye 

Évzáró vizsgaelőadás 

Kiállítás: UTAZÁS II. címmel 

2020. június 4. 

 

Bekapcsolódás a Hatos Tábor programjaiba 

 

 

Tanévzárás (e-napló, anyakönyvek, 

bizonyítványok, statisztikák) 

Beiratkozás a 2020/2022. tanévre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERVEK: 

 

 Az év kiemelt feladata az ERASMUS + pályázathoz kapcsolódóan feladatok 

megoldása 

 

 A társastánc tanszakos tanulóknak versenyeztetése, iskolán kívüli versenyekre való 

eljutás biztosítása 

 

 A hátrányos helyzetű tanulók minél nagyobb számú felvétele a Művészeti Iskolába, 

lehetőséget kell adni a csoportok munkájának megismerésére. Rengeteg sok tehetséges 

tanuló van köztük, biztosítjuk számukra is a lehetőséget a kibontakoztatásra. 

 

 Színvonalas munkák, profi kiállítások felrakása az év során 3-szor, minden esetben 

megnyitóval színesítve. 

 

 Év végén a Környezet és kézműves kultúra tanszak tanulóinak táboroztatási lehetőség 

biztosítása akár külső helyszínen is. Becsatlakozhatnak a társastáncos tanulók is. 

 

 

 

 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

TANTÁRGYFELOSZTÁS 

2019/2020. 
 

PEDAGÓGUS 

NEVE, 

VÉGZETTSÉGE 

 

  

TANTÁRGY 

 

ÓRASZÁMA 

csoport/osztály 

 

ÖSSZESEN 

 

Saly Rita Veronika 

rajz-biológia szakos 

általános iskolai tanár 

 

 

 

 

 

Képző –és iparművészeti ág 

Környezet – és kézműves kultúra 

tanszakon: 

Főtárgy: Grafika és festészet alapjai 

A/1-A/3 

 

Kötelező tárgy: Vizuális alkotó   

gyakorlat 

 

Kötelezően választható tárgy: 

Környezet és kézműves kultúra 

műhelygyakorlat A/4-től 

 

 

1.csoport 

A/1 

2.csoport 

A/2 

3.csoport 

A/3-A/5-A/6-T/1 

 

 

 

1.csoport 4 óra 

2.csoport 4 óra 

3.csoport 4 óra 

 

12 óra / hét 

 

2 óra 

 

 

2 óra 

 

2.óra 

 

 

2 óra 

 

1 óra 

 

 

2 óra 

 

 

1 óra 

 

Novák Tamás 

táncpedagógus 

 

 

 

 

Táncművészeti ág 

Társastánc tanszakon: 

 

        Főtárgy: Társastánc 

 

        Kötelező tárgy:  
Viselkedéskultúra 

Társastánctörténet 

                            

 

 

 

4.csoport 

A/1. 

 

5.csoport 

A/2 

 

6.csoport 

A/3-A/5 

 

 

4.csoport 4 óra 

5.csoport 4 óra 

6.csoport 4 óra 

 

12 óra / hét 

4 óra 4 óra 4 óra,  3 óra 

               1 óra 

      

             1 óra 

                                                          Összesen: 24 óra 

Vép, 2019. szeptember 1.                      Molnár Krisztina 

                     intézményvezető 



 
 

Hatos Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG  

MUNKATERVE 

2019/2020. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

  Boldizsár Katalin 

 

 

Vép, 2019. szeptember 16.
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A tanév mottója: 

 

„Ha azt szeretnénk, hogy a gyereknek megerősödjön az önbizalma, 

kérlek benneteket, ne alázzátok meg őt, ne nevezzétek tudatlannak, 

butának, szerencsétlennek, ügyetlennek, ne hasonlítgassátok össze a 

kárára másokkal. Inkább azt mondjátok el neki, hogy az ő korában ti is 

ugyanígy küszködtetek azokkal a dolgokkal, amikkel ő, álljatok mellé, 

erősítsétek meg abban, amiben jó! A modern pszichológia és 

pedagógia üzenete, hogy sugározz bizalmat! Nézz a gyerek szemébe, és 

mondd neki azt: tudom, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni! Tudom, 

hogy képes vagy rá! Tudjátok, micsoda varázsmondat ez? Képzeljétek 

el, hogy nektek mondja ezt valaki teljes bizalommal és szeretettel! Ez 

olyan gyógyír a szívnek és olyan töltőerő, hogy a felnőtti 

kapcsolatokban is nagyon érdemes használni.”  

Bagdy Emőke 
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Az alsós munkaközösség 2019/20. tanévi munkaterve az iskola Pedagógiai 

Programjában meghatározottaknak megfelelően, az intézményvezető által 

bemutatott munkatervvel összhangban készült, és a tagok javaslatait és 

célkitűzéseit figyelembe véve került összeállításra. 

 

1. Helyzetelemzés:  

a. Személyi és  

b. tárgyi feltételek 

2. A tanév legfontosabb céljai, feladatai 

3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési célok, feladatok 

a.  országos mérésből adódó feladatok 

b. differenciálás, esélyegyenlőség 

c. tagozatváltások 

d. az iskola tanulóinak morálja, erkölcsi nevelése 

4. A munkaközösség által szervezendő ünnepek, programok 

5. Versenyek, mérések 

6. Pályázatok 

7. Intézményi kapcsolatrendszer 
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1. Helyzetelemzés:  

a)  Személyi feltételek: 

Munkaközösségünk tagjai:  Benczik Gyula ne  

 Boldizsár Katalin  

 Farkas Gyo ngyi 

 Gyo rgyfalvai Sa ndorne  

 Hegyine  Nagy Brigitta 

 Hende Dóra 

 Molna r Krisztina 

 Ne meth-Garas A gnes 

 Petho ne  Szaka ly Ilona 

 Pusztai Krisztina 

 Révi Renáta 

 Stifter Lí via 

 Tancsics Anett 

 Tancsics Ga borne  

Munkaközösségünk személyi összetétele folyamatosan változik, és ezt 

mindig szakmai színvonal megtartása is jellemzi. Rendkívül szerencsések 

vagyunk több szempontból is: minden feladatot el tudunk látni, nincs betöltetlen 

munkakör, valamint tagjaink közt tudhatunk két fő gyógypedagógust, kettő 

fejlesztő pedagógust, és egy utazó logopédust is, akik segítik a többi kolléga 

munkáját. Ettől a tanévtől csatlakozott hozzánk Hende Dóra gyógypedagógus, 

akinek segítőkészségét, kedvességét már megtapasztaltuk mindannyian. Sok 

sikert kívánunk neki ebben a nem könnyű munkakörben! 

Az egész alsó tagozat támogatja azt a törekvést, hogy Gyo rgyfalvai 

Sa ndorne  napi 8 o ra s munkako rt to lthessen be a jelenlegi 6 o ra s helyett. Nagy 

szu kse g lenne a segí tse ge re a de luta ni foglalkoza sok alatt, uzsonna ztata sna l, 

miuta n ke t e vfolyamon az ege sznapos iskolarendszerben tano ra k is vannak 

de luta n.  
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b) Tárgyi feltételek 

A minőségi oktató-nevelő munkához iskolánkban biztosítottak a 

legfontosabb tárgyi feltételek is. Minden alsós osztály, valamint a két napközis 

csoport, és a fejlesztő foglalkozások számára is a legoptimálisabb az elhelyezés. 

Mivel ebben a tanévben csak 1 első osztály indult, a felszabadult tantermet 

pedagógiai foglalkozásokra, felzárkóztató vagy tehetséggondozó órákra is tudjuk 

használni. Az iskola udvara ideális a gyerekek kikapcsolódására, szabad játékra. 

Az elmúlt tanév végén felavattuk a Tündérkertet, amelyet a tanórák színesítésére, 

hatékonyságának növelésére is használhatunk.  

Azonban vannak még elérendő célok a tárgyi feltételek területén: minden 

évben le kell írnunk, hogy sajnos a számítógépek, a digitális táblák megújulásra 

szorulnak, egyre több feladatot adnak a rendszergazdának. Az alsó tagozat termei 

közül csak 3 rendelkezik „okostáblával” (a jelenlegi két egésznapos osztály, 

valamint a fejlesztő pedagógus tanterme), szükségszerű lenne további IKT 

eszközökkel is bővíteni a tantermeket, hogy minden pedagógus és minden tanuló 

azonos lehetőségeket kapjon a tanítás-tanulás során. Azonban nincsenek olyan 

pályázatok, amelyek ebben segíthetnének. Ezenkívül nagy segítség lenne a 

mindennapos testnevelés ellátásában olyan tornaterem, esetleg tornacsarnok, 

amely biztosítaná a megfelelő helyszínt valamennyi osztály számára. Gyakran 

fordul elő, hogy rossz idő esetén az aulában, folyosón kell tartani az órákat, a két 

kis tornaszoba nem elegendő az esetek többségében. 

 

2. A tanév legfontosabb céljai, feladatai 

 

„Fontos célunk, hogy az intézményünk egy olyan hely legyen, ahol jó diáknak 

lenni, ahol lehetőséget kapnak a bennük rejlő tehetség kibontakoztatására. 

Nekünk fontos az egyenlő esélyek nyújtása. Egy ilyen környezetben releváns az 

együtt dolgozók egymás iránti felelőssége, segítőkészsége, Ha mindenki 

hozzáadja tudása legjavát, és a feladatával foglalkozik, hiszem, hogy 

mindannyian jobb kedvvel fogunk dolgozni. Meggyőződésem, hogy az egymás 
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segítésével, toleranciával újabb innovációkra leszünk képesek, s a jelen 

helyzetből is a legjobbat tudjuk majd kihozni. és a közös munka sikere által még 

inkább sikeres lehet intézményünk.” /Igazgatói tanévkezdő értekezlet/ 

 

Iskolánk, és ezzel összhangban munkaközösségünk kiemelt feladatai közé 

tartozik az anyanyelvi és matematikai szövegértés állandó és folyamatos 

fejlesztése, valamint ennek segítségével az is, hogy bukásmentességet érjünk 

el. Az igazgatói célkitűzések közül még az alábbiakra helyezünk még nagyobb 

hangsúlyt: esélyegyenlőség és egészségvédelem. 

 

Nevelési feladatok:  

- Udvariasságra nevelés, a magatartási és viselkedési kultúra szabályainak 

megismertetése  

- Tanórai fegyelem biztosítása  

- Tanulók egymás közötti együttműködésének fejlesztése  

- Munkakultúra fejlesztése  

- Tanulók motiválása, aktivitásának növelése, pozitív énkép kialakítása a 

gyermekekben  

- Fontos feladatunk az egészségnevelés és a környezeti nevelés, az 

egészséggel kapcsolatos ismereteik bővítése, a környezettudatos szemléletet 

kialakítása.  

- Digitális világban való tájékozottság, biztonságos internethasználat 

elősegítése.  

  

 Oktatási feladatok, célok:  

- Segítjük az egyéni képességek kibontakozását, törekszünk a személyre 

szabott fejlesztésre.  

- A tanítás során kiemelt figyelmet biztosítunk az SNI, BTM tanulóknak és a 

tehetséges gyermekeknek.  
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- Ezen célkitűzésünk eléréséhez a differenciálás mellett igyekszünk változatos 

munkaformákat választani, előtérbe helyezve a kooperatív technikák 

alkalmazását a tanórákon.  

- Törekszünk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, melynek egyik 

eszköze az IPR foglalkozás. 

- IKT eszközök alkalmazása a tanórákon a tevékenységközpontú oktatás 

részeként, a tanórák hatékonyságának és élményszerűségének növelése 

érdekében. 

 

További feladataink a nevelő-oktató munka területén:  

- Munkaközösségi megbeszélések a tanév feladataihoz és rendjéhez igazítva.  

- Digitális napló használata a pontosabb, naprakészebb adminisztráció 

érdekében  

- Szakkörök, délutáni foglalkozások megszervezése.  

- Házirend ismertetése a tanulókkal.  

- Munkatervek összeállítása, tanmenetek elkészítése.  

- Továbbképzéseken, jógyakorlatokon, szakmai tanévnyitókon való részvétel 

biztosítása, megszervezése.  

- Bemutató órák megtartása, munkaközösség-vezetői óralátogatások, egymás 

óráin való hospitálás. 
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Tantárgyi feladataink  

Magyar nyelv és irodalom  

- Megfelelő tempójú hangos és néma olvasás elsajátítása  

- A szókincs bővítése és pontosítása  

- Tetszetős, igényes külalak elérésére törekvés  

- Írástechnika fejlesztése. Megfelelő írástempó kialakítása, egyéni írásmód 

elősegítése.  

- Helyesírás alapozása, fejlesztése.  Az írás-helyesírás változatos gyakorlása.  

 - Önellenőrzés, javítás, javíttatás, helyesírási szótár használata.   

- A nyelvtani ismeretek megszilárdítása változatos gyakorlási módszerekkel.   

Matematika  

- életkornak megfelelő számfogalom kialakítása  

- alapműveletekben való jártasság fejlesztése  

 - fejszámolási készség fejlesztése   

- logikus gondolkodás fejlesztése   

Környezetismeret:  

- ok – okozati összefüggések pontos megláttatása   

- tanulmányi séták, tapasztalatok jegyzése,   

- a környezetvédelem fontossága  

- ünnepek, helyi szokások  

Technika és életvitel:   

- Összefüggések felismerése érzékszervi tapasztalással /munkadarabok 

készítése, kézművesség/.  

- Közlekedési szabályok  

- Takarékos anyagfelhasználás  

- Háztartási eszközök használata  

- Igényes, pontos munkakultúra kialakítása  

Rajz-és vizuális kultúra:   

- Kifejezés és képzőművészet /élmények kifejezése/.  
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- Tárgy és környezetkultúra, a harmonikus környezet kialakítása, díszítés.  

- Élőlények ábrázolása.   

- Színek, formák. Folyamatábrák /pl. egy növény élete/  

Ének-zene:   

-  Ünnepkörök dalai.   

- Népszokások, természetre utaló mondókák.  

- Közös éneklés örömének felfedezése 

Testnevelés:   

- Szabadidős sporttevékenység  

- Labdajátékok szabályainak megismerése  

- Ügyességet fejlesztő játékok  

- Szabálykövető magatartás   

 

3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési célok, feladatok 

a)  országos mérésből adódó feladatok 

Tanév elején: 

- 1. osztályban a kiválasztott tanulók DIFER mérése - fejlesztő pedagógus 

végzi 

 - 2-4. osztályban matematika, szövegértés, hangos olvasás, helyesírás - 

tanító végzi  

Félévkor: 

- 2-4. osztályban matematika, szövegértés, hangos olvasás, helyesírás-

tanító végzi  

Tanév végén: 

- 1. és 4. évfolyam végén hangos olvasás-tanító és igazgató végzi, lehetőség 

szerint a negyedikeseknél a magyartanár részvételével. 

 - 2-4. osztályban matematika, szövegértés, hangos olvasás, helyesírás-

tanító végzi. 

 - 4. évfolyam- szociometriai mérés – osztályfőnök végzi. 
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Mint látható, kiemelten szerepel a szövegértés, mert a feladataink 

között is nagy hangsúlyt fektettünk már az előző a tanévtől a szövegértés 

megerősítése, fejlesztése. Az előző évek tapasztalatai ugyanis azt mutatták, 

hogy a gyerekeknek ez jelenti a legnagyobb kihívást, a leggyengébb 

eredmények a szövegértés felmérésekből születtek. Pedig ezen alapul majd 

a további tanulmányok során az összes tantárgy sikere, eredményessége, és 

ami a legfőbb, a való életben is fontos szerepe van. 

 

b) differenciálás, esélyegyenlőség 

Ebbe a pontba tartozónak érzem az EGÉSZNAPOS osztályokat. Már a 

harmadik tanévet kezdjük az első osztállyal ebben a formában. a tanulást, a 

munkát. Mindegyik pedagógus tapasztalata, hogy többet tudnak segíteni a 

gyerekeknek, több idő maradt a tananyag rögzítésére, begyakorlásra 

differenciálásra, az egyéni nehézségek leküzdésére, ezzel segítve az 

esélyegyenlőséget is.  

Az IPR programba bevont tanulókkal külön pedagógus foglalkozik. 

A különböző versenyeken a gyerekek megtalálhatják azt a területet, 

ahol sikeresek lehetnek. Ezért az alsó tagozatban egyre több versenyt 

hirdetünk, hogy minél szélesebb skálán legyen lehetőségük a gyerekeknek 

felmérni a saját tehetségüket. 

 

c) tagozatváltások 

1. Óvoda-iskola közti átmenet: 

Egyre jobban működik, ebben segített az óvodával szorosabbra fűzött 

szakmai kapcsolat, megbeszélés. 

 Kapcsolattartás az óvónőkkel, közös programokon való részvétel 

 Óvónők meghívása az 1.E osztályba 2019. október 15-én 

 Beiskolázási terv készítése, melynek részei: 

o Az iskola igazgatójának tájékoztatója, A Hatos Ferenc Ált. Isk. és AMI 

Pedagógiai Programjának bemutatása  
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o Iskolaelőkészítő foglalkozások, ismerkedés a leendő tanító nénikkel  

o Nyílt tanítási nap a leendő első osztályosoknak: 2020. 03. 18-19. 

o Szülői értekezlet   

Felelős: Kósa-Szabó Eszter  

2. Alsó-felső közti átmenet  

Ebben az átmenetben még van tennivalónk azért, hogy annyira 

zökkenőmentessé váljon tanulóink számára, mint az óvodából való 

megérkezés. 

 Év eleji megbeszélések a volt és leendő pedagógusok között, különös 

tekintettel az SNI, BTM és hátrányos helyzetű tanulókra. 

 Év végi mérések tapasztalatainak átadása  

 Bemutató órák kölcsönös látogatása.  

 Második félévben a leendő osztályfőnök ismerkedik a 4. osztállyal, részt 

vesz az osztály programjain.  

 A 4. osztályosok év végi hangos olvasás felmérésén a leendő magyart 

tanító pedagógus is részt vesz. 

 Szükséges még a matematika követelményeit is megbeszélni a 4. 

osztályban tanítóknak és a felső tagozat matematika tanárainak.  

 

d) az iskola tanulóinak morálja, erkölcsi nevelése 

 

Az iskola elkezdésekor, az első osztályban nagyon nagy feladatnak tűnik 

a helyes viselkedés szabályainak kialakítása, a fegyelem javítása.  

Tudatos munkával, egységes pedagógiai elvárásokkal talán sikerül elérni, 

hogy jobban figyeljenek egymásra, segítsék egymást. Ezt a szülők nélkül 

nehéz megtenni, mindenképpen szükségünk van az ő támogatásukra, 

együttműködésükre. Azokban a családokban, ahol a gyerekek viselkedésére 

is jobban figyelnek a szülők, esetleg nagyszülők, az iskolai megfelelő 

viselkedést is hamarabb megtanulják. Ez főképpen az alsóbb évfolyamokra 

igaz. A kiskamasz 4. osztályosok, de sokszor már a harmadikosok is egyre 
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nagyobb hatással vannak saját kortársaikra. Amit mi az alsó tagozaton a 

családokkal karöltve biztos alapokra tudunk helyezni, az a későbbi évekre is 

kihat. 

Ez a munka minden tanév elején a felsőbb osztályokban is 

következetességet követel tőlünk, pedagógusoktól. Ha nem is teljesen 

elölről kell kezdeni a munkát, évfolyamról évfolyamra javul a helyzet. Majd 

ezt a kialakult magatartást meg is kell tartani a tanév során. 

Az alsós munkaközösség kiemelt figyelmet kíván fordítani ebben a 

tanévben is a helyes illemszabályok elsajátíttatásra.  

 

4. A munkaközösség által szervezendő ünnepek, programok 

Szeptember: 

 Népmese napja - projektnap 

Október: 

 megemlékezések (okt.6., okt. 23.) 

 könyvtári hét: olvasótalálkozó Mentovics Évával  

November: 

 egészségnevelési hónap: plakátkészítés 

 mesemondó verseny házi fordulója 

December: 

 adventi gyertyagyújtások 

 Mikulás 

 kézműves délután a szülőkkel 

 karácsonyi ünnepély 

Január: 

 félévi munka értékelése 

Február:  

farsang 

Március: 

 megemlékezés az 1848-49-es eseményekről 
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 Témahét: Pénz7 

 Március 20. – Boldogság Nemzeti Nap 

Április: 

 Költészet napja (versmondó verseny felsőtagozattal közösen) 

 papírgyűjtés 

Május:  

 Anyák napja 

 Gyereknap 

Június: 

 osztálykirándulás 

 Hatos napok 

Közös programok a testvérosztályokkal. 

 

5. Versenyek, mérések 

a) Versenyek 

 

Iskolánkban szervezett versenyek:  

- Házi sakkverseny szülői segítséggel 

- Mesemondó verseny november végén (továbbjutás: Vát) 

- Házi ÖKO verseny alsósoknak 

- Külön házi verseny az SNI tanulóinknak gyógypedagógusaink 

szervezésében 

- Házi szövegértés verseny évfolyamonként 

- Költészet napi szavalóverseny 

 

Máshol szervezett: 

- Bólyai Matematika Csapatverseny 3-4. évfolyam- Bólyai J. Gyakorló 

Isk. 

- KRESZ verseny Szombathelyen 

- Zrínyi matematika verseny Szombathelyen 
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- Ambrózy versmondó verseny 

- Apáczai Szövegértési és Hangos Olvasási verseny 2-4. évfolyam 

Táplánszentkereszt 

- Gyermekszemmel rajzpályázat 

- Rumi Rajki István Komplex tanulmányi verseny 

- Derko verssoroló gála (meghívásos rendezvény) 

Valamint több levelezős versenyen is lehetősége van tanulóinknak indulni 

szülői segítséggel: Teki-Totó Verseny, Bendegúz Tanulmányi Verseny, 

Zűrös Verseny, Suli-GuruTehetséggondozó Tanulmányi Versenyt 

 

b) Mérések 

Az 1. osztályban a kiválasztott tanulók DIFER mérését fejlesztő pedagógus 

végzi. 

MaTalent online tehetségkutató program 4. osztályban.  

 

6. Pályázatok 

 

A BOLDOG ISKOLA címet újra elnyertük, ezzel is az esélyegyenlőség 

jegyében támogatjuk a gyermekeket. A pozitív megerősítés, a dicséret eddig is 

jellemezte munkaközösségünket, ebben a pályázatban pedig mi magunk is 

megerősítést kaptunk, hogy jól gondolkodtunk és éreztünk ezügyben, jó úton 

haladunk. Eszközöket és módszertant kaptunk hozzá, mert 5 fő pedagógus, 

elvégezte nyáron a Jobb veled a világ alapítvány képzését. Nagy élmény volt 

mindannyiunknak. Célunk, hogy évről-évre egyre több kollégát vonjunk be 

ebbe a munkába, szemléletbe. 

Eddig havonta egy tanórán a segédanyagban kapott témát dolgoztuk fel. 

A tanfolyam azonban megerősített bennünket abban, hogy sokkal 

hatékonyabbak tudunk lenni, ha minél több alkalmat kihasználunk 

boldoságórák tartására. Az egésznapos osztályokban ez könnyebben 

megoldható, hiszen minden nap van az órarendben pedagógiai foglalkozás, ami 
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kiváló erre a célra is. Ezenkívül a központi szemlélet jegyében éljük a 

mindennapjainkat. Büszkék vagyunk a „boldog lépcsőre” is, amit az alsó tagozat 

épületszárnyában az egyik korábbi tanévben avattunk fel. Az új kis elsősöknek 

is feltűnt, kíváncsian kérdezték, mi lehet ez. 

Az alsótagozat a jelenleg még folyó EFOP pályázatban vett részt aktívan. A 6 

résztvevő pedagógus közül 5-en tanítanak alsó tagozaton is. Ebben a tanévben 

az őszi félévben még lehetőségünk lesz képzésen is részt venni. Ugyanakkor az 

összes pedagógus használhatja tanórákon az előző tanév végén ünnepélyes 

keretek között átadott Tündérkertet.  

Van egy teljesen új lehetősége is iskolánk alsó tagozatának: Felkértek minket 

a nemzetközi CODES ATHU projekt PILOT-iskolai szerepére. Ez egyrészt 

kitüntetés, hiszen az egész megyéből csak 5 iskolát szemeltek ki erre a feladatra, 

másrészt ez több feladatot is jelent számunkra. Azonban olyan célkitűzései 

vannak a projektnek, amelyek teljesen egybevágnak iskolánk, valamint az alsó 

tagozat céljaival. Az életre való felkészítés alapja: a szövegértés, a matematikai, 

a természettudományi és a szocio-interkulturális feladatok mind-mind 

valóságközeliek. Ezeket a feladatokat először a mi iskolánk tanulói 

próbálhatják ki, és élvezhetik a pozitív hatásokat: például motiváltabbak 

lehetnek a tanulásra. 

 

7. Intézményi kapcsolatrendszer 

Munkaközösségünk magáénak vallja intézményvezetőnk azon gondolatait, 

mely szerint a jó iskola a diák, a tanár és a szülő együttműködésre épít. 

Kiemelten fontosnak tarjuk, hogy alsós diákjaink szülei jól informáltak, 

naprakészek legyenek gyermekeik tanulmányi előmeneteléről, az iskolai 

programokról és az esetlegesen felmerülő nehézségekről, problémákról is.  

Fontosnak tarjuk, és ösztönözzük is diákjaink szüleit az egyéni 

fogadóórákon való megkeresésre, a szülői értekezletek és fogadóórák 

látogatására. A digitális napló bevezetésével tovább bővült az interakció 

lehetősége.  
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A „hivatalos” kapcsolattartási fórumok mellett munkaközösségünk tagjai 

nyitottan fogadnak minden iskolai és városi rendezvényen történő 

megkeresést. A szülők szívesen beszélik meg a problémáikat kötetlenebb 

környezetben, legyen szó egy osztályprogramról, egy iskolai farsangról vagy 

bármilyen városi szervezésű rendezvényről.  

A Szülő Munkaközösség tagjaira sok feladat hárul, több szülő érez magában 

ambíciót, hogy ilyen módon is segítse az osztály, valamit az iskola közösségét, 

tevékenységük nélkülözhetetlen, és nagyban hozzájárul az iskolai 

rendezvények színvonalassá tételéhez, és jólszervezettségéhez. Nagyon 

köszönjük ötleteiket, rendezvényeiket, segítő szándékukat. 

A Vépi Vadvirág Óvodával az elmúlt tanévben még szorosabbra fontuk a 

kapcsolatot. Szakmai tanácskozást folytattunk a két intézmény közötti átmenet 

megsegítésére. 

Városunk önkormányzatával példaértékű az iskola kapcsolata, sokszor 

élvezzük anyagi támogatásukat is.  

A Művelődési Ház is szívesen és gyakran támogat rendezvényeinkben, 

helyszínt biztosít nekünk. Igazgató asszony gyakran képviseli intézményét az 

alsós programjainkon, vagy akár szervez is számunkra. Nem is kívánhatunk 

ennél jobb támogatást. 

 

 

Foglalkozási terv 

1.E. 

2019/2020. tanév 

 

1. Helyzetelemzés: 

Osztálylétszám: 23 fő 

fiú: 14 fő lány: 9 fő 

BTMN tanuló: 1 fő (Szalai Noémi) 
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SNI tanuló: 3 fő (Biró Kinga Anna, Czene Róbert, Takács László Nikolasz) 

Bejáró tanuló: 4 fő 

Nagy Zorka, Kurcz Ramóna – Bozzai  

Bakucz Janka, Biró Noel – Kenéz 

 

2. Családdal kapcsolatos felmérések: 

Mivel az osztályt még csak most ismerem meg, folyamatosan mérem fel a problémákat. Igyekszem 

idővel minél több családlátogatásra is elmenni.  

Eddig az alábbiakat tudtam meg a gyerekekről: 

Egyedülállóként nevelt gyermek: 3 fő (Bakucz Janka, Süle Emma, Takács László Nikolasz) 

Teljes családban él: 20 fő 

Ebből nagycsaládban él: 5 fő 

 

3. Gyerekvédelem: 

Túlkoros: 1 fő (Bakucz Janka 8 éves) 

Gyerekvédelmi támogatásban részesül: 1 fő (Takács László Nikolasz) 

HH tanuló: 0 fő  

Szemüveget visel: 1 fő Kurcz Ramóna 

Balkezes: 2 fő (Horváth Ábel, Simon Dominik) 

Könnyített testnevelésben részesül: 1 fő (Biró Kinga Anna) 

 

4. Szakkörök, választható tárgyak: 

 Hittan: 19 fő /Etika: 4 fő 

 Művészeti iskola:  kézműves: 11 fő;  társastánc: 4 fő 

 Sport (labdarúgás): 10 fő 

 Nyelvek:  angol: 13 fő német: 7 fő 

 Informatika: 13 fő 

 

5. Tanulmányi munka, magatartás, szorgalom: 

A legnagyobb feladatunk megtanulni a különbséget az óvoda és az iskola között. Ez vonatkozik a 

viselkedésre, a figyelemre, a feladattudatra egyaránt. Természetes, hogy még nem zökkenőmentes 

az átállás, de már látszik az első két hétben is a lassú, egyenletes javulás a legtöbb gyermeknél. Nagy 

a lelkesedés, ez is sokat segít. Mivel egésznapos rendszerben működik az osztály, ez még nagyobb 
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feladat, hiszen a napi 8 óra munka a felnőtteknek is sokszor megterhelő. Igyekszünk 

tanítópárommal megfelelő rugalmassággal kezelni az órarendet. Többször iktatunk be játékot, egy 

kis mozgást, főképpen a délutáni tanórákon. Nagy igényük van a gyerekeknek a szabadban való 

szabad játékra is, ezt jó idő esetén meg is tesszük.  

Ki kell alakítanunk az iskolai szokásokat. Ez kicsit más az egész napos rendszerben, nagyon sok 

előnnyel jár. Mindkettő tanító többet tud foglalkozni a tárgyai gyakorlásával, több játékos feladatra 

van lehetőség, és jobban meg tudjuk ismerni az osztályt. Ezen az évfolyamon először igyekszünk 

megtartani azt a rendet, hogy csak hétvégére viszik haza a gyerekek az iskolatáskát az összes 

felszereléssel. Ekkor nyerhetnek bepillantást a szülők az addig elvégzett munkára. Szorgalmi 

feladatot adunk csak, amivel lehet otthon is gyakorolni, ha erre van igény. 

Mivel a legtöbb gyermek eljött az iskolaelőkészítő foglalkozásokra, ismerősként kezeltek engem, de 

Brigi nénit is hamar megszerették. Néha azonban előfordul egy kis pityergés, ez is inkább akkor, ha 

fáradnak. Eddig egy kisfiúnál tapasztaltam néha elutasítást, nem akar bizonyos feladatokat 

elvégezni, de úgy vettem észre, hogy akkor lesz passzívabb, ha a figyelmetlensége miatt marad le.  

Mindketten folyamatosan figyeljük a gyerekeket, 4-5 fő nem igazán elég érett az iskolához.  

Külön figyelmet fordítunk Takács László Nikolaszra, mivel olyan viselkedésproblémája van, ami 

különös gondosságot kíván az osztályközösség szempontjából is. 

Nagyon következetesen, szigorúan tartatjuk be mindketten a közösség szabályait. Mivel nem túl 

nagy a tantermünk, ezért egy idő után a zsúfoltság ingerültebbé teszi az osztályt, ilyenkor 

agresszívebben viselkednek. Következetességgel, udvari játékkal, a tevékenységek változatosságával 

igyekszünk segíteni ezen. 

 

6.  Közösségi tevékenység, közösség- és személyiségfejlesztés:  

Az egésznapos forma sok lehetőséget ad, hogy beszélgessünk, a különböző tevékenységek közben 

is megfigyelhessük a gyerekeket. A legtöbben a vépi óvodából, a Csillagvirág csoportból érkeztek, 

de nagyon kedvesen fogadták azokat is, akik máshonnan jöttek. Egészen nagy az osztálylétszám, 

ezért nagyobb, változatos csoportokban tudnak játszani. Nem tapasztaltam még kirekesztést. 

A személyiségfejlesztés, a közösség formálásának nagyon jó eszköze a boldogságórák tartása. Az 

első alkalommal még csak ismerkedtünk ezzel, úgy vettem észre, hogy a legtöbb gyerek tetszését 

megnyerte. Úgy tervezem, hogy minden héten legalább egy foglalkozást tartok. 

 

7. Tervezett programok: 
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- Mobilitási hét (kerékpározás, KRESZ verseny) 

- Népmese napja 

- Papírgyűjtés 

- Sakkverseny 

- Vers- és mesemondó verseny 

- Karácsonyi családi délután 

- Program a testvérosztállyal (5.A) 

- Farsang 

- ÖKO programok, témahetek feladatiban aktívan részt veszünk. 

- Március 20. – Boldogság Nemzeti Nap 

- Anyák napi műsor, ajándékozás 

- Osztálykirándulás: szombathelyi Falumúzeum vagy Kalandvár és Oladi kilátó 

Az iskola közös programjaiban, Boldogiskola rendezvényeiben való részvétel. 

Célunk, hogy jó közösség váljon az osztályból. Minden gyermek találja meg a helyét 

ebben a közösségben, legyen elégedett és boldog. Fedezze fel az erősségeit, 

tehetségét, lehetőségeit, és használja ki azokat a legjobb eredmények érdekében, 

nekünk ebben kell segíteni a gyermekeket! 

 

Vép, 2019. szeptember 15. Boldizsár Katalin 

 osztályfőnök 
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OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV 

2. B. OSZTÁLY 

2019-2020. TANÉV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Pethőné Szakály Ilona 

 

 

 

 

Helyzetelemzés: 

 

Az osztály létszáma: 13 fő 

Nemek szerinti megoszlása:8 lány, 5 fiú  

Bejáró tanuló: 1 fő /  Nagy Korinna, Léna Bozzaiból/ 

Napközis ellátásban 5 tanuló részesül 
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Szakkörök: 

- Kézműves szakkör: 6 tanuló / Filipi Oliver, Imre Panna, Kovács Aliz, 

Nagy Korinna Léna, Pócza Milán, Vigh Bora Betta, 

- Tánc: 4 tanuló / Gombás Kristóf, Imre Panna, Nyári Jázmin, Kovács Aliz/ 

- Foci: 4 tanuló / Filipi Oliver, Gombás Kristóf, Pócza Milán,  Szalai-

Gyetkó Zoltán/ 

- Info szakkör:7 tanuló / Gombás Kristóf, Pócza Milán, Szalai-Gyetkó 

Zoltán, Nyári Jázmin, Czene Letícia, Lendvai Kevin, Filipi Oliver/ 

 

SNI tanuló: 3 fő / Szalai-Gyetkó Zoltán, Nyári Jázmin, Szemes Natália/  

BTMN tanuló: 1 tanuló / Czene Letícia/ 

Gyermekvédelmi támogatásban részesül 1 tanuló / Kovács Aliz/ 

HH 2 tanuló / Lendvai Kevin Tibor, Nyári Jázmin/ 

 

Az osztály jellemzői: 

 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók fejlettsége életkoruknak 

megfelelő. Az osztály tanulói szívesen jöttek szeptemberben az iskolába. 

Szeretnek iskolába járni. A tanórákon megfelelő tempóban dolgoznak, házi 

feladataikat elkészítik. Az órákon aktívan dolgoznak. Egymás közti kapcsolatuk 

jó. Segítőkészek, bíztatják egymást. Szívesen számolnak be élményeikről. A 

felnőttekkel szembeni megnyilvánulásuk nem mindig helyes. Ezen az idei 

tanévben szeretnék változtatni.  

 

Fejlesztendő területek:  

- viselkedéskultúra 

- kudarctűrő képesség 

- tolerancia 

- figyelem 

 

Oktatási és nevelési célok: 
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- Az iskola házirendjének betartása, a mindennapok életének 

megszervezésében 

- A közéleti tevékenység kibontakoztatása 

- A jó baráti kapcsolatok kialakítása, ápolása 

- Tanórákon kívüli osztályprogramok szervezése, játékélmények nyújtása 

- Normák, szabályok követése 

- Konfliktuskezelés megtanítása 

- Követeljenek egymástól, de maguktól is! Legfontosabb munkájuk a 

tanulás 

- Minden tanuló a képességeinek megfelelően tanuljon 

- Gyakorlatias gondolkodásra nevelés 

- Az alapkészségek fejlesztése, megszilárdítása, tartós, használható tudás 

nyújtása 

- Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése 

- Az egyéni és a közösségi tulajdon tiszteletben tartása 

- Ügyeljenek környezetük tisztaságára, vegyék észre környezetükben a 

rendetlenséget 
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Foglalkozási terv 

2.E 

2019/20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vép, 2019.09.15.       Készítette: Révi Renáta 
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Helyzetelemzés 

 

Osztálylétszám: 13 fő 

fiú: 10 fő 

lány: 3 fő 

 

BTMN tanuló: 5 fő (Bajdó Dominik, Czeglédi Kornél, Moczok Attila Patrik, Páli Mátyás, 

Zséder Krisztofer) 

SNI tanuló: 2 fő (Kisvárdai Dorina, Kovács Bálint) 

Bejáró tanuló: 4 fő 

Kisvárdai Dorina, Zséder Krisztofer - Bozzai 

Czeglédi Kornél, Kopácsi Attila - Pecöl 

 

Gyermekvédelem 

Gyerekvédelmi támogatásban részesül: 1 fő (Kisvárdai Dorina) 

HH tanuló: 1 fő (Kisvárdai Dorina) 

HHH tanuló: 0 fő 

 

Nagycsaládos: 4 fő (Czeglédi Kornél, Kisvárdai Dorina, Kovács Bálint, Kovács-Bőtsch 

Barnabás) 

 

Szakkörök 

 Kézműves: 5 fő 

 Társastánc: 3 fő 

 Labdarúgás: 8 fő 

 Angol: 2 fő 

 Német: 11 fő 

 

Az osztály az idei tanévben is iskolaotthonos rendszerben működik.  

Ebben az oktatási formában a gyerekeket 2 tanító tanítja, neveli, együtt szervezik a szabadidős 

programjaikat. 

Előnyeit az alábbiakban látom: 
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 egyenletes megterhelést nyújt 

 a tanítás-tanulás-szabadidős tevékenységek célszerűen váltogatják egymást 

 alaposabban megismerhetjük a tanulókat, közvetlenebb kapcsolatot alakíthatunk ki, hisz 

munka és szabadidő közben is megfigyelhetjük őket. 

Az osztály létszáma változott a tavalyi évhez képest. Matolcsi Nándor családjával elköltözött, 

az új tanévet egy másik iskolában kezdte. Új tanuló nem jött az osztályba, így a létszám 14-ről 

13-ra csökkent. 

A fiúk létszáma 10 fő, a lányok száma 3 fő. 

A sok fiú meghatározza az osztály magatartását. 3 tanulót emelnék ki: Bajdó Dominik, Bakonyi 

Noel, Páli Mátyás. Közölük a legnehezebben kezelhető Páli Mátyás. Hirtelen haragú, kötekedő, 

gyakran verekszik. Magas, erős testalkatú gyerek, ezt a fölényét gyakran ki is használja. Ők 

hárman gyakran keverednek konfliktusba egymással.  

Nagyon nagy feladatnak tűnik a helyes viselkedés szabályainak kialakítása, a fegyelem javítása.  

Tudatos munkával, egységes pedagógiai elvárásokkal talán sikerül elérni, hogy jobban 

figyeljenek egymásra, segítsék egymást. 

Fontos feladat a tavaly már kialakított iskolai szokások felelevenítése, azok következetes 

betartatása : az iskola rendje, a tanterem berendezési tárgyainak használata, a tanórai munka, 

az osztályközösség szabályai. 

Kiemelt teendőnk a tanulók neveltségi szintjének javítása, emelése. Alapvető dolgokkal 

nincsenek tisztában a tanulók. Nem köszönnek, nem ismerik a „Kérem”, „Köszönöm” szavakat. 

Ha valamit akarnak, bekiabálnak, vagy egyszerűen odajönnek és megütögetnek, így jelezve, 

hogy mondani akarnak valamit. A felnőttek beszélgetésébe belevágnak, minden azonnal kell 

nekik. Sok a teendőnk ezen a területen. 

 

A tavalyi tanévben több tanulót küldtünk vizsgálatra a szakszolgálathoz, közölük 1 tanuló 

(Kovács Bálint) SNI tanuló lett, a többiek (Czeglédi Kornél, Bajdó Dominik, Páli Mátyás, 

Zséder Krisztofer) BTMN tanulók lettek. Jelenleg 2 SNI és 5 BTMN tanulója van az osztálynak. 

Ebből is látszik, hogy nagyon fontos a differenciálás. 

 

A közösségi élet szervezése, irányítása az osztályfőnök feladata. Igyekszem olyan 

elfoglaltságokat, programokat szervezni, amelyek elnyerik a tanulók érdeklődését és szívesen 

részt vesznek ezeken a programokon. 

Szülőkkel közös programok szervezését is tervezem (pl. adventi készülődés, szalonnasütés). 

Célom egy boldog, összetartó osztályközösség kialakítása. 
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Tanulmányi kirándulás 

Időpont: 2020.06.05.(péntek) 

Helyszín: Sárvár 

Program: a Nádasdy vár megtekintése, városnézés, játék a Csónakázó tó partján 

Közlekedési eszköz: autóbusz vagy vonat 

Várható költség: 2500 Ft 

 

 Programok 

 

Szeptember: 

 papírgyűjtés 

 megemlékezés a népmese napjáról (témanap) 

Október: 

 megemlékezések (okt.6., okt. 23.) 

November: 

 egészségnevelési hónap: plakátkészítés, saláta-tál készítése hozott alapanyagokból 

December: 

            közös program a testvérosztállyal 

 adventi gyertyagyújtások 

 Mikulás 

 kézműves délután a szülőkkel 

 karácsonyi ünnepély 

Január: 

 megemlékezés a Don-kanyarban elesett katonákról 

 félévi munka értékelése 

Február:  

farsang 

Március: 

 megemlékezés az 1848-49-es eseményekről 

            Március 20. – Boldogság Nemzeti Nap 

Április: 

 Költészet napja (versmondó verseny) 

 Húsvét 
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 papírgyűjtés 

Május:  

            közös program a testvérosztállyal 

            közös program a szülőkkel (szalonnasütés)  

 Anyák napja 

 Gyereknap 

Június: 

 osztálykirándulás 

 a tanév munkájának értékelése 

 

Szociometriai vizsgálat 

Ki a legjobb barátod? 

A feltett kérdésre 1 vagy 2 tanuló nevét lehetett megadni. 2 tanuló kivételével mindenki 2 nevet 

írt a papírra. 

Anna     Ramóna 

 

   Dorina   Krisztofer 

 

 

Mátyás   Patrik   Noel 

 

 

Milán 

   Bálint  Attila  Dominik 

 

 

   Kornél   Barna  

 

A lányoknál egyértelmű a helyzet. Ők kölcsönösen egymást választották. Ez a valóságban is 

így működik. Bár néha vannak kiközösítések, de ez nem tart sokáig.  

A fiúknál már más a helyzet. Ők jóval többen vannak, így a kép is árnyaltabb.  
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2 tanulót nem választott senki barátjának. Ők Páli Mátyás és Zséder Krisztofer. Matyi esetében 

azt kell, hogy mondjam: érthető a helyzet. Verekszik, üt, rúg, rossz természete van. 

Krisztoferről azonban ez nem mondható el. Nyugodt jó természetű kisfiú. 

3 fiút többen is legjobb barátjuknak választottak. Bakonyi Noelt 4 tanuló, Moczok Patrikot és 

Kopácsi Attilát 3-3 tanuló választotta. 

Vannak kölcsönös baráti kapcsolatok is: Moczok Patrik és Kovács Bálint, Bajdó Dominik és 

Bakonyi Noel. 

A többségnek 1 vagy 2 barátja van az osztályban. 

 

Foglalkozási terv 

3. A osztály 

2019/2020. tanév 

 

Helyzetelemzés 

Osztály: 3. A 

Létszám: 16 fő – 8 lány, 8 fiú 

A tavalyihoz képest 1 tanulóval lettünk kevesebben, Berta Kristóf a szombathelyi Aranyhíd EGYMI – 

ben folytatja tanulmányait.  

SNI tanuló 2 fő:  

- Németh Emília 

- Vajda Dávid Dominik 

BTMN 1 tanuló: Kiricsi Csanád Lázár 

Napközibe jár: 9 fő 
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Gyermekvédelem 

Egészségi helyzet 

Túlkoros: Vajda Dávid Dominik 

Hallássérült, hallókészüléket visel: 1 kislány, Németh Emília 

Túlfejlett: 2 fő  

- Balázs Márk 

- Velladics Alíz 

Vékony, alacsony növésű: Balogh Tifani 

Szétszórt figyelmű, hiperaktív:  

- Balázs Márk 

- Balázs Noel 

- Kiricsi Csanád Lázár 

- Lajos Botond 

- Takács Bence 

- Vajda Dávid Dominik 

Balkezes: 3 tanuló 

- Polgár Lili 

- Kiricsi Csanád 

- Lajos Botond 

Szemüveget visel: 2 fő 

- Polgár Lili 

- Balázs Márk 

 

A családdal való kapcsolatok felmérése 

Az osztályban egy hátrányos helyzetű tanuló van, Balogh Tifani. Bódis Alexa és Tifani is édesanyjával és 

nevelőapjával él együtt. Vajda Dávid Dominikot édesanyja neveli egyedül.  

Egyedüli gyerek a családban: 2 tanuló 

Ketten vannak a családban: 9 tanuló 
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Nagy családban él: 5 tanuló 

 

Magatartás 

Az együttélés szabályait ismerik, köszönnek és segítőkészek. A lányok fegyelmezettek, kedvesek és 

tisztelettudóak. A 8 fiúból 6 tanulóval állandó probléma van. Ők kaptak év végén változó magatartást. 

A két hónap szünet alatt náluk szinte teljesen elfelejtődött az iskolai szabályok betartásának 

kötelezettsége. Szabadok voltak, azt csináltak, amit akartak. Ezt most újra szeretnék folytatni az 

iskolában is. Káromkodnak, hanyag viselkedésükkel megbotránkoztatják a pedagógusokat. A szülők 

elmondása alapján otthon sem tudnak parancsolni nekik. Az osztályban tanító nevelőkkel együtt 

megfelelő szigorral, a szabályok maradéktalan betartásának megkövetelésével próbáljuk jóra bírni 

őket. Bár már az anyukák is látják szabad nevelésük következményeit, de nem sokat tesznek azért, 

hogy egy húron pendüljenek a pedagógusokkal.  

 

Tanulmányi helyzet 

A lányok szorgalmasak, aktívak, igyekeznek szépen és jól dolgozni a tanórákon is. A fiúk munkájára 

rányomja a bélyeget a fegyelmezetlen viselkedés. Hanyagok, munkáik felületesek, írásuk csúnya és 

rendetlen. Tanórákon is keresik a munka alól való kibújás lehetőségét. 

Nem tájékozottak annak ellenére, hogy a nyáron több helyre vitték őket nyaralni. Nem tudják melyik 

tengerben fürödtek, melyik városban voltak, milyen nevezetességet néztek meg. Nem beszélgetnek 

velük. Fényképeznek, de nem tudják mit, és sorolhatnám tovább. Gyakorlati, mindennapi ismereteik is 

hiányosak. Nem szereznek tapasztalatokat, mert nem segítenek otthon. Nem viszik őket boltba, mert 

ott minden kellene nekik. Inkább a számítógép előtt ülnek, vagy éppen a telefonjukon játszanak és 

elfoglalják magukat. Persze ez nem általános, vannak kivételek, de a többségre jellemző. Van az 

osztályban olyan kisfiú is, aki két összefüggő mondatot sem tud mondani, mert nem érnek rá vele 

beszélgetni.  

Tempójával, rátermettségével és képességeivel kiemelkedik Nagy Regina a többiek közül.  

Logikája van: Reginának, Velladics Alíznak és Harami Felíciának 

Szépen olvas: Kiss Boglárka, Nagy Regina és Polgár Lili 
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Jó a kézügyessége: Velladics Alíznak, Polgár Lilinek, Nagy Reginának, Németh Emíliának, Bódis Alexának 

és Kiss Boglárkának.  

 

Cél: a tanórákon csendben, fegyelmezetten, csak a feladatokkal hatékonyan foglalkozni. 

Közösségi élet, osztálytükör 

Minden közösségi munkában aktívak. 

Elvégeztem a szociometriai felmérést. „Ki a legjobb barátod az osztályban?” – kérdésre kellett három 

nevet felsorolniuk. Örömmel tapasztaltam, hogy nagyon sok a jó barát az osztályban, akik kölcsönösen 

választották egymást. A legtöbb státuszpontot Harami Felícia kapta. A lányok, lányokat választottak. A 

fiúk általában fiúkat barátként. Egyetlen tanuló, Balázs Noel írta barátjának Harami Felíciát. Egy fiút, 

Vajda Dominikot senki sem írta fel papírjára barátnak. Peremgyerekként került ki a felmérés alapján. 

Ennek ellenére nem mondanám, hogy kiközösítik, hiszen játszanak vele, csak éppen az első három 

helyezettként senkinél sem szerepel barátként.  

Célom: még több közös programmal még közelebb hozni a gyerekeket egymáshoz, hogy mindenki jól 

érezze magát ebben a közösségben annak érdekében, hogy boldog osztály legyünk egy „Boldog 

iskolában”.  

Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok 

Szabadidejükben számtalan programon és szakkörön vesznek részt. Táncolnak, kézműveskednek, 3 fiú 

focizik, 1 kislány rockyra is jár. Informatikát szakkör keretében mindenki tanul. 7 tanuló az angol, 9 

tanuló pedig a német nyelvet választotta.  

Célok, feladatok 

Tanulmányi téren célunk a szövegértés és a számolási készség fejlesztése. A felzárkóztató, 

tehetséggondozó és fejlesztő órákon is ennek érdekében végzünk feladatokat.  

Célunk még a bukásmentesség elérése.  

Foglalkozunk az egészséges életmóddal, megtanítjuk a gyerekeket arra, hogy mit tehetnek egészségük 

érdekében. Hangsúlyozzuk a rendszeres tisztálkodás a mozgás és a helyes táplálkozás fontosságát.  
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Az ÖKO szemlélet áthatja egész pedagógiai tevékenységünket. Törekszünk arra, hogy minél zöldebb 

legyen az osztályunk, minél szebb legyen a tantermünk. A gyerekek részt vesznek az őszi és tavaszi 

papírgyűjtésben. Környezetismeret és Életvitel és gyakorlat tantárgyakon belül beszélgetünk a 

környezetvédelemről, figyelünk az anyagtakarékosságra, telente etetjük a madarakat.  

Tanulmányi kirándulás tervezete 

Úti cél: Veszprém, Révfülöp 

Közlekedési eszköz: autóbusz 

Programok: 

- a veszprémi állatkert megtekintése 

- autóbuszos városnézés 

- Révfülöp: séta a kikötőben és a Balaton partján, játék a játszótéren, fagyizás 

 

Osztályprogramok 

- Őszi kerékpártúra Bozzaiba  

- Télapó az osztályban  

- Adventi készülődés a szülőkkel együtt. Közös kézműves foglalkozás és rövid műsor.  

- Farsang 

- Anyák napja: közös kirándulás a szülőkkel a kámoni arborétumba. Ott adják át a virágot, a 

készített ajándékot és elmondják a verset az anyukáknak.  

- Tavasszal sportdélután a testvérosztályokkal 

- Osztálykirándulás 

Feladatok, felelősi rendszer az osztályban 

A hetesek, a virágfelelősök, a tejfelelősök és a játékfelelősök – mind rendszeres munkára szoktatják a 

tanulókat, növelik a felelősségérzetüket.  

 

Vép, 2019. szeptember 14. 
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Benczik Gyuláné 

   osztályfőnök 

Foglalkozási terv 

4./A 

2019/2020. 

Készítette: Tancsics Gáborné of. 

Helyzetelemzés: 

Létszám: 19 fő 

Fiúk száma: 12 fő 

Lányok száma: 7 fő 

HH-s tanulók száma: 2 fő /Farkas Amina, Kertész Izabel/ 

BTM-s tanulók száma: 2 fő /Antal Ferenc, Simon Ármin/ 

SNI-s tanulók száma: 3 fő /Biró Máté, Bolla Ferenc, Farkas Amina/ 

Napközis tanulók száma: 5 fő 

Művészeti iskolás: 1 fő 

Sportszakkörre /foci/ jár: 2 fő 

Hittan és erkölcstanos: 17 fő 

Etika: 2 fő 

Elvált szülők gyermeke: 2 fő /ikerpár/ 

Magatartás:  

Az osztály magatartása sokat javult. 

Kirívó magatartású tanuló nincs. 

Egy tanuló (Habda Mátyás) néha fegyelmezetlen. 

Jól összekovácsolódtak, egymást segítik. Jó osztályközösségé váltunk. 

A szocimetriai felmérés is alátámasztja, hogy fent említett problémás fiút senki sem 

választotta barátjának és ő sem választott senkit sem. 

Legtöbb szavazatot,  5 db-ot kapott: - Jávorics Patrik 

                  - Németh Ede 
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- 4 szavazatot kapott: - Szőllősi Máté 

                                 - Süle Mihály 

                                    - Nagy Lilien 

                                    - Béres Rebeka 

- 3 szavazattal választották: - Simon Ármint 

                                           - Antal Ferencet 

                                           - Németh Pétert 

- 2 szavazatot kapott: - Németh Ramóna 

                                  - Őri Lilla 

                                  - Őri Jázmin 

                                  - Kertész Szonja 

                                  - Biró Máté 

- 1 szavazattal támogatták: - Habda Rolandot 

                                          - Gombás Lőrincet 

                                          - Bolla Ferikét 

                                          - és Farkas Aminát 

Tanulmányi munka: 

A tanuláshoz való viszonyuk összességében jó. Sokat jelent a szülői háttér. Bukás eddig nem 

volt. Jó képességű osztály. Könnyen motiválhatók. 

 

Neveltségi szint: 

 Az osztály neveltségi szintje jó. Aranyos gyerekek, néhány külön-külön egyéniség. 

 

Közösségi tevékenység: 

- Közös programok: Aradi vértanúkra emlékezés (városi ünnep, az osztály ad műsort) 

- Népmese napján – A kicsi dió c. népmesét dramatizáljuk 

- zene világnapja 

- Mobilitási nap (kerékpározás) 

- Papírgyűjtés 

- Sakkverseny 

- Vers- és mesemondó verseny 
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- Karácsony 

- Program a testvérosztállyal (8.A) 

- ÖKO programok témahetek feladatiban aktívan részt veszünk 

- DADA program folytatása havonta 1 alkalommal 

Kapcsolat a szülői házzal: 

Szülői értekezleten 100%-os volt a részvétel. Segítőkészek, aktív résztvevői  a programoknak, 

az osztály díszítésének. Telefonon, elektronikus úton (KRÉTA) rendszeresen kapcsolatban 

állok a szülőkkel 

 

Napközi: 

A napközis nevelővel napi kapcsolatban vagyunk, mivel az előző tanévben is ő volt a délutáni 

foglalkozásokon. (Garas Ágnes) 

 

Célok: 

A szövegértés fejlesztése kiemelt feladat ebben a tanévben, a tanulók képességeihez mérten. 

 

 

Vép,2019.09.14.            Tancsics Gáborné 

osztályfőnök 

 

Év eleji munkaterv 

 4.b 2019/20-as tanév 

 

1. Helyzetelemzés:                                                                              

Osztálylétszám: 17 fő 

Fiúk száma: 11 fő 

Lányok létszáma: 6 fő 

 

Bejáró tanulók: 4 fő  
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SNI: 5 fő  BTM :  3 fő 

 

2.Gyermekvédelmi adatok: 

HH: 5 fő  

HHH: 1 fő 

Gyermekvédelmi t.: 6  fő     

3. Egyéb elfoglaltság: 

művészeti iskola: 5 fő 

sport: 2 fő 

napközi : 6(?) fő 

 

  

4. Tanulmányi helyzet, magatartás, szorgalom: 

Az év eleje sem indult zökkenőmentesen, akik szerettek volna saját tankönyvet rendelni 

meggondolták magukat. Ez egy kis fennakadást jelentett a tartós könyvek átvételekor. De 

megoldódott. Az „otthontanulás” azoknál, akik idéntől nem napközisek eddig jól működik, de 

sajnos van aki nem készül, pedig még csak 2 hét ment el a tanévből. A felszerelés és házi 

feladat hiányt nagyon szigorúan büntetem. A magatartásuk talán kicsit konszolidáltabbnak 

mondható. Év elején felhívtam rá a figyelmüket, hogy ők a nagyok és rájuk figyel mindenki. 

A szünetekben némi javulást tapasztalok a tavalyi év végéhez képest, de sajnos vannak olyan 

tanítási órák, melyeken nem tudnak dolgozni a magatartási problémák miatt.  

A napszaknak megfelelő köszönés minden kiskamasznak komoly gondot jelent. Míg alsóbb 

évfolyamokon ez nem okoz problémát, a kor haladtával egyre nehezebben tudják eldönteni, 

hogyan köszönjenek. Ezt most tapasztalom az osztályomban is, és próbálok rá megoldást 

találni. Talán az illemszabályok megismerése ezen a téren segíthet. 

 

5. Közösségi tevékenység, közösség- és személyiségfejlesztés:  
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A mindennapos beszélgetőkör hasznosságát is a közösség- illetve személyiségfejlesztés 

területén tartom nagyon pozitívnak. Mi minden magatartási problémát azonnal 

megbeszéltünk, megoldást keresve. A közösségfejlesztés célja, hogy a közösség, mint 

tevékenységi keret segítse az egyén fejlődését, képességeinek kibontakoztatását olyan módon, 

hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el. Ezért próbálok majd minél több 

olyan programban részt venni, ahol együttesen, de mégis egyedül is meg tudják mutatni 

magukat, motiváltak legyenek. Fontos az önbizalom fejlesztése is. 

6. Tervezett programok: 

 közös „Télapózás” a testvérosztállyal 

 karácsonyi családi délután/ tekézés/ 

 farsang 

 nyárváró vagy búcsúztató a testvérosztállyal/nak 

 aktív részvétel az iskolai programokon 

7. Kapcsolat a szülői házzal:  

Az első szülői értekezleten kis számban jelentek meg a szülők. A KRÉTA rendszeren kívül  a 

szülők 90%-a aktív tagja a facebook csoportnak. Így az elhangzottakat az szm szülő leírta 

tájékoztatásként. Tehát az információáramlás működik. 

 

Vép, 2019. 09.14.                                                          Pusztai Krisztina 

                           osztályfőnök 



 

 

MUNKATERV 

2019/20. 

 

Felső tagozatos munkaközösség 

 

 

 

 

 

 

 

      Készítette:  

Vép, 2019. szeptember 15.                                               Gábrielné Balikó Beatrix 

       munkaközösség vezető 

 



„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a 

szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen 

tenger iránt.” 

Antoine de Saint-Exupéry gondolataival határozhatnánk meg legjobban munkaközösségünk célját, munkáját, 

törekvését. 

 

A munkaközösség tagjai: 

Ágoston Andrea Magyar nyelv és irodalom,  

 Tehetséggondozó szakkör, Dráma szakkör 

Bándoliné Pájer Éva  Földrajz, Természetismeret 

Bodáné Szabó Andrea Ének-zene, Etika/Hit-és erkölcstan, Énekkar 

Bogdán Krisztina Magyar nyelv és irodalom 

Beke Péterné   Biológia, Földrajz, Informatika,  

  Tehetséggondozó szakkör,  

  Informatika szakkör 

Gábrielné Balikó Beatrix Angol nyelv, Tehetséggondozó szakkör,  

Horváthné Tóth Melinda Matematika   

Király Edit Német nyelv, Történelem 

Molnár Istvánné Matematika 

Saly Rita Rajz és vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és 

   médiaismeret 

 

Somogyi Gabriella  Matematika, Technika, Kémia,  

 KRESZ szakkör 

Soós Eszter  Fizika, Matematika 

Szalay Gabriella  Történelem, Hon-és népismeret, Könyvtár,  

 Tanulásmódszertan 



Osztályfőnökök a felső tagozaton:    Társosztályfőnökök: 

5.a  Beke  Péterné      

5.b  Ágoston Andrea     Hegyiné Nagy Brigitta 

6.a  Szalay Gabriella     Hende Dóra 

6.b  Somogyi Gabriella    Hende Dóra   

7.a   Gábrielné Balikó Beatrix   Takács Csaba   

7.b   Soós Eszter   Takács Csaba    

8.a  Király Edit 

8.b  Saly Rita       Bodáné Szabó Andrea 

 

A felső tagozatos munkaközösség pedagógusai mindannyian szeretnék felkelteni a felső tagozatban tanított 

tantárgyak iránti érdeklődést, motivációt a tanulókban. Célunk, hogy diákjaink elsajátítsák az alapszintű 

ismereteket, amire a középiskolában, a mindennapjaikban építeni tudnak. Környezettudatos életmódra 

neveljük tanulóinkat. Bízunk abban, hogy biztos és felhasználható tudás birtokában engedjük őket útjukra a 

nyolcadik osztály végén. 

 

 

A 2019/2020-as tanév fő célkitűzései: 

1.) Legyenek képesek tovább haladásra bármely évfolyamon, és becsülettel állják meg  

helyüket a későbbi iskolájukban. Vagyis célunk a bukásmentesség elérése. 

A mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait sajátíttatjuk el 

tanulóinkkal, amelyekre biztonságosan építhetik további tanulmányaikat, és utat mutatunk ahhoz, hogyan 

önállóan is bővítsék ismereteiket, felhasználva az írott ismerettárak és a kommunikációs eszközök 

lehetőségeit. 

A bukásmentesség eléréséhez két résztvevő kell: a tanár és a diák.  

Mivel a diákok egy köre motiválatlan, elsősorban érdeklődésük felkeltése a cél.  

Munkánkat eddig is a tantárgyi bukásokat eredményező helyzetek elkerülése jellemezte, és igyekeztünk 

lehetőséget adni tanóráinkon minél több jó érdemjegy szerzésére. A lényeg, a folyamatos, következetes, 

kiszámítható számonkérés abból, ami a tanuló tud. A pedagógusok által alkalmazott változatos módszerek, 

színes óravezetés is mind ezt segíti: tanulók önálló felkészülései, beadandó munkák adott témakörhöz 

kapcsolódó témából, az önkéntes feleletek lehetősége, az órai munkával szerzett pontok, ill. osztályzatok. 

Fontos a dicséret, a jutalmazás. Így jut a gyermek ahhoz a sikerélményhez, ami megerősíti őt abban, hogy 

érdemes tanulni, jól teljesíteni. Nagyon sok extra feladattal, a házi feladatok jutalmazásával van lehetőség jó 

érdemjegy szerzésére. Fontos az érdekes előadásmód. Az adott téma minél több irányú megközelítése, az 



információk többcsatornás közvetítése. És legfőképp a tanulók tanár iránti szeretete és tisztelete az, amivel 

rá lehet őket venni a tanulásra. Ha nem az ismeretszerzésért magáért, legalább a pedagógus kedvéért 

tanuljon.  

A tanórákon gyakran alkalmazott improvizáció jelentősen hozzájárul a gondolkodás kreativitásának, 

rugalmasságának fejlődéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy a tanulók az új feladatok megoldásához helyesen 

tudják felhasználni, és eredményesen aktualizálni a korábban szerzett ismereteiket. Ennek a képességnek a 

megléte valamennyi tantárgyban fontos követelmény.  

Módszertani megközelítés: IKT eszközök széleskörű használata segítheti az ismeretek bevésődését. 

Csoportmunka, kooperáció formáinak alkalmazása hatásos lehet. Egyéni foglalkozásokkal, akár 

szünetekben, vagy tanórákon kívül. Következetes számonkéréssel.  Minél kevesebb kudarcélménnyel, és 

minél több sikerélmény adásával. Sok-sok biztatással 

A bukásmentességet elősegítő feladatok:  

- tanórán belül differenciálás, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek 

számára, a tanulókra egyénre szabott módszerek alkalmazása 

- a minimum szint ismerete és figyelembe vétele 

- tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük 

- a tanulási problémák okára is figyelmet fordítunk és megoldást keresünk, szükség esetén további 

vizsgálatokra küldjük tanulóinkat 

- a diagnózisnak megfelelő terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat – fejlesztő foglalkozások, 

felzárkózatatás 

- kölcsönösen tájékoztatjuk egymást az elért eredményekről 

- tanácsainkkal segítjük a szülőket  

- a tanulási zavarral küzdő tanulókat segítjük az önálló tanulás szokásainak-, és a tanulási készségek 

kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), a tanulási technikák megismerésében, alkalmazásában  

- tanulópárok kialakítása 

- tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és tanulásmódszertan órán 

- a veszélyeztetett tanulók akaratának, kitartásának fejlesztése 

- rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés  

- egyéni tanulási motiváció erősítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással  

- közösség nevelő hatása   

-a tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is adunk lehetőséget a tanulók személyiségfejlődését 

elősegítő tevékenységekre  

- hosszabb hiányzás után segítségnyújtás, a hiányzás minimum szintre csökkentése 

- az órai munka nyomon követése: tanulói füzetek rendszeres ellenőrzése 

- megsegítés, ha szükséges, külön idő ráfordításával 

- fejlesztő feladatok felkutatása, előállítása 

- pedagógus-szülő együttműködése, folyamatos visszajelzés a szülők felé 



Iskolánk folyamatos feladata a gyenge tanulók minimum szintre való eljuttatása. 

 

2.) Az anyanyelvi és matematikai szövegértés minden pedagógus kiemelt feladata, hiszen ez az alapja 

a tovább haladásnak. Célunk, hogy az olvasás eszközszintűvé váljon.  

Az anyanyelv használata a társadalmi kommunikáció alapja, ezért az anyanyelvi készségek birtoklásának 

meghatározó szerepe van. Alapvető feladat az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a tanulók életkorának 

megfelelően.  

A sikeres szövegértés alapja az értő, gondolkozó olvasás. Az értő szövegolvasás kreativitást is igényel. A 

kreativitás az olvasó részéről szellemi rugalmasságot és a kapott információk újfajta átalakítását várja el. 

A siker érdekében a tanulóknak képessé kell válniuk a jelenségek más szemszögből való megközelítésére. 

Törekedniük kell arra, hogy a világot másképpen, más formában is megismerjék és megértsék. Ugyanakkor 

az anyanyelven megszerzett tapasztalatok, a korábban elsajátított olvasási stratégiák, különösen a 

szövegértés hasznosíthatók és hasznosítandók. 

Kiemelt fontossággal bír a tanulók szövegértésének folyamatos fejlesztése. Közösen, frontális munka keretei 

között, csoportmunkában vagy egyénileg történhet egy-egy lecke irányadó szempontok szerinti 

feldolgozása, megbeszélése. Ugyanilyen formában kerülnek feldolgozásra az olvasmányok, amelyek egy-

egy anyagrészhez kötődnek. 

A korábbi tanévek tapasztalatait, és az előttünk álló feladatokat számba véve az alábbi dolgok kapnak 

hangsúlyt a tanítás során: 

- a lemaradó és sajátos nevelési igényű tanulók hátrányának csökkentése 

- mélyebb szintű differenciálás 

- a szövegértési és szövegalkotási kompetencia fejlesztése, különböző szövegtípusok készíttetése, egyben a 

kreativitás fejlesztése 

- kommunikációs készség: különböző szituációs játékok és helyzet gyakorlatok felhasználásával kerül 

fejlesztésre 

- cél, hogy a tanulók a mindennapi kommunikációs helyzetekben legyenek tisztában a szöveg céljával és a 

kommunikációs helyzettel 

-a kompetenciamérésre való folyamatos készülés 

-diagramok, táblázatok, grafikonok értelmezésével, készítésével, tematikus térképolvasás gyakorlásával, 

szövegértéssel foglalkozunk 

Iskolánk az elkövetkezendő két tanévben részt vesz az Erasmus+ projektbe, melynek témája: A tanulók 

szövegértésének fejlesztése tündérmesék, népmeséke, történetek segítségével. 5 ország egy-egy iskolájávál 

fogunk együtt dolgozni, így lehetőségünk lesz egymás eredményeit, problémáit, azok megoldásait 

megismerni. Az itt szerzett tapasztalatainkat mi is beépíthetjük iskolánk programjába, hasznosíthatjuk 

mindennapi munkánkban. 

 Felkészülés a kompetenciamérésre: 



A szövegértési és matematikai kompetenciák fejlesztése minden szaktárgyi órán megvalósul. Szövegértési 

kompetenciájuk fejlesztésének fontos színtere a magyar nyelv és irodalom tantárgy, ahol elsősorban az 

olvasott művek értelmezése erre kiváló lehetőséget ad.  A művek olvasása által fejleszthető szókincsük, 

nyelvi kultúrájuk, szövegértési képességük. A memoriterek is e célt szolgálják. 

A magasabb évfolyamokon az önálló vázlatkészítés feladata is e célt szolgálják, a lényeges ismeretek 

kiemelésére való képesség megszerzésével. 

A legújabb tankönyvek, munkafüzetek sokat segítenek ebben és a pedagógusok beépítik tanóráikba a 

szaktárgyukhoz kapcsolódó feladattípusokat. A mérési csoport elemzése alapján kiemelt, alulteljesített 

tanulók fokozott támogatást igényelnek, fejlesztésük folyamatos. 

Ötödiktől nyolcadik évfolyamig heti rendszerességgel, az előző évek feladatsorait oldják meg. Az interneten 

is megtalálható tesztfüzetek az otthoni gyakorlásra is lehetőséget adnak, akár önellenőrzéssel is. Fontos 

feladatunk még a monotonitástűrés és a tartós figyelem fejlesztése. Erre kiválóan alkalmas a 

tanulásmódszertan tantárgy is.  

A négyórányi, folyamatos koncentrációt igénylő feladatsor megoldása, a figyelem fenntartása a többség 

számára nagyon megterhelő és nehézségekbe ütköző feladat. Nagyon fontos a motiváció megtartása 

kiemelten a nyolcadikos tanulók körében. 

Az előző tanév tapasztalataiból adódó célok, feladatok: 

A korábbi évek kompetenciaméréséből adódó tapasztalatok, tervek; s azok beépítése mindennapi 

munkánkba: 

Rendelkezésünkre állnak online kompetencia feladatsorok, technikai eszközök, papírformában megtalálható 

felmérő feladatlapok és motiválható gyerekek.  A gyakorlás azon a szinten folyik, amelyiken az adott 

tanulók vannak. 

A szövegértés mellett a matematika kompetenciafejlesztést is fontosnak tartjuk, hasonló formában. 

Mindezeket szem előtt tartva munkaközösségünk minden tagjának célja a tanulók szövegértésének 

fejlesztése.  A tanulás tanítása elengedhetetlen ennek a fejlesztéséhez. Fontos a hatékony időbeosztás, 

hatékony szövegfeldolgozási technikák tanítása, saját kedvelt módszerek feltérképezése és erősítése, 

valamint saját tanulási stratégiák kidolgozása. A tanórákon a tananyag differenciált feldolgozása, 

figyelemösszpontosító fejlesztő játékos feladatok, vázlatkészítés, érvelés, vita alkalmazása is fejleszti a 

tanulók képességeit. 

Munkaközösségünk idegen nyelvet tanító pedagógusai is kész tervvel rendelkeznek a tanulók idegen nyelvi 

kompetenciájának fejlesztésére. 

A 2017/2018-as tanévben kidolgozásra és bevezetésre került egy egységes mérési rendszer angol és német 

nyelvből az 5-8. évfolyamokon tanév végén. Többségében szövegértést, de nyelvhelyességet is mérő 

feladatokat tartalmazó feladatlapot kapnak a tanulók. A mérés eredményeiről a korábbi tanévekhez 

hasonlóan részletes értékelés készül az idén is. 

Idegen nyelvi kompetenciamérés fejlesztéséhez tanórán és szakkörökön használt módszereink: könnyített 

olvasmányok olvastatása a tanulók szintjének megfelelően, korosztályt érintő szövegek, cikkek, szituációs 



gyakorlat önálló készítése megadott szókinccsel, történetírás megadott szavakkal. A hallott szöveg értés 

fejlesztéséhez elengedhetetlen az idegen nyelvű dalok hallgatása, idegen nyelvű filmek nézése, tanár által 

felolvasott szöveg megértése, anyanyelvű vendégtanár hívása és a lehető legtöbb idegen nyelvű 

kommunikáció az óra során. 

Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésének hatalmas lehetősége az Erasmus+ projektbe való 

bekapcsolódás. A résztvevő tanulóknak lehetőségük nyílik az idegen nyelv gyakorlására. Motiválja a 

tanulókat a nyelvtanulásban. Magabiztossá teszi őket a nyelvhasználatban. 

3.) Differenciálás és esélyegyenlőség biztosítása 

Célunk egyenlő feltételeket biztosítani az intézménybe járó tanulóknak, minden tanuló számára az egyéni 

haladási út, a megfelelő tanulási irány megtalálásának segítése. Ehhez először is a tanulói képességeket fel 

kell ismerni, az alapképességeket fejleszteni. (felzárkóztatás, tehetséggondozás, tanulás-tanítása, 

pályaorientáció) 

Iskolánkban az osztálylétszámokhoz viszonyítva nagyon magas a BTMN, és az SNI tanulók aránya. 

Elengedhetetlen a differenciálás a tanítás-tanulás teljes folyamatában, mely érinti az új anyag feldolgozását 

(csökkentett tananyag, a feldolgozás módszerei), a számonkérést, ellenőrzést, otthoni feladatokat és az 

értékelést. Végigkíséri az egész tanórát, az osztály összetételétől függően kisebb vagy nagyobb mértékben. 

Egy osztályon belül képességeiket illetően nagyon széles skálán mozognak a tanulók. Néhány tanuló kétszer 

annyi tananyag mennyiséget is elbírna, mások pedig a legminimálisabb követelménnyel is alig tudnak 

megbirkózni. Mindenképpen pozitív azonban az, hogy a fejlesztésre szoruló tanulók nagy része törekvő, 

szorgalmas gyerek, többségük kompenzálja a hátrányát. 

A tehetséges, az SNI és BTMN tanulók differenciált oktatása egyéni bánásmód alkalmazásával a fejlesztő és 

gyógypedagógus kollégákkal egyeztetve történik, a tanulók szakvéleményében leírt tantárgyi fejlesztéseket 

szem előtt tartva. A megoldandó feladatok és elmélet mennyiségének ésszerű csökkentésével, a szövegértési 

nehézségek áthidalásával, fejlődésüket segíteni tudjuk. A TANAK tanulók integráltan, néhány tantárgy 

esetén más tankönyvből, rájuk szabott követelményeknek megfelelően, de lehetőség szerint a többséghez 

kapcsolódó témakörökben tanulhatnak.  

Igazodni kell korunk igényeihez és érdekes témákat érintő feladatokkal lehet az érdeklődést fenntartani. 

Változatos tanulási módszerek alkalmazásával, IKT eszközök használatával tesszük érdekesebbé, 

hatékonyabbá óráinkat. A tanulásban segítséget igénylő tanulóink számára lehetőség a felzárkóztató 

foglalkozás, amit a szaktanárok javasolnak az érintett gyermekeknek. Csak úgy érhetünk el eredményt, ha 

folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógusokkal és az osztályfőnökökkel. 

Ugyanolyan figyelmet kell fordítanunk a jó tanuló, tehetséges tanulókra is, mint a tanulásban nehézségekkel 

küzdőkre. Alapfeladat az érdeklődés felkeltése és fenntartása. A tehetséges tanulók szakkörökön, 

tehetséggondozáson szerezhetik meg a többlettudásukat, de tanórai kereteken belül is differenciáltan, több és 

emelt szintű feladatok megoldásával fejleszthetik képességeiket. Ezek a tanulók mérhetik össze tudásukat a 

különböző tanulmányi versenyeken más iskolák tanulóival. 



4.) Tagozatváltások 

Alsó és felső tagozatok közötti átmenet 

Minden tanévben nehézséget okoz tanulóinknak az alsó tagozatos szokásrendből átlépni a felső tagozat 

szigorúbb környezetébe, a szaktantárgyak nagyobb elkülönülésébe. Új napirend, új tanárok, új elvárások. 

Több önállóság elvárása.  

Az 5. osztály tanulóinak jelentős része nehezen veszi ezt a hirtelen változást, az akadályokat a felső 

tagozaton. A szóbeli tanulás, az órákra való rendszeres felkészülés, a folyamatos foglalkozás az adott 

tantárgy tananyagával (visszatekintés, ismétlés, gyakorlás…) nehézséget okoz a gyerekeknek. 

Legtöbbjüknek nincs még módszere arra, hogyan dolgozza fel és sajátítsa el az új ismereteket. Szerencsére a 

tanulásmódszertan tantárgy keretében lehetőség van tanulási technikák elsajátítására,  a napirend helyes 

időbeosztásának megtanítására, önismeret fejlesztésére, konkrét tárgyak tanulási technikáinak megtanítására, 

figyelemfejlesztésre, koncentráció-, szókincs, - szövegértés fejlesztésre.  

Az elsődleges cél a tanulók képességeinek megismerése, majd ehhez igazodva a követelményszintet 

képességeiknek megfelelően igazítani, fokozatosan bevezetve az új elvárásokat, szokásokat.  

Arra kell törekedni, hogy már órán megértsék és nagyrészt meg is jegyezzék a tananyag lényegét, 

megelőzve a hosszas, fárasztó otthoni „magolást”. A gondolkodás, az összefüggések meglátása, gondolatok 

megfogalmazása a fontos, nem pedig a lecke hibátlan felmondása. A szóbeli kifejezőképességet kell 

mindenekelőtt mindenféle formában fejleszteni. Ha a gyerekek mernek órákon megszólalni, véleményt 

mondani, megpróbálják kifejezni magukat, később nem lesz gond a szóbeli felelettel sem.  A két tagozat 

közötti átmenetet megkönnyíti, hogy a 4. és 5. osztályban tanító pedagógusoknak és leendő 

osztályfőnököknek lehetőségük van óralátogatásokra, közös kirándulásokon és szabadidős programokon 

részt venni. Ezzel a lehetőséggel az idei tanévben is szeretnének élni a pedagógusok.  Az ötödikes 

osztályfőnökök és a volt tanítók, valamint a jelenlegi szaktanárok között egész tanévben folyamatos a 

kapcsolat. A két osztályfőnök folyamatos konzultációt tart a felsős tanárokkal az elvárásaikról. Valamint a 

gyógypedagógusok is segítik a tanárokat az érintett tanulóknál a felméréseik összeállításánál. Az 

osztályfőnöki és szaktárgyi órákon megfelelő tanulásmódszertani tanácsot kapnak a tanulók. 

Elengedhetetlen a világos követelményrendszer és azok következetes betartása ill. betartatása. 

Az együttműködés, a rendszeres tájékoztatás segíti az osztályfőnök munkáját. Az osztályfőnöki órák 

keretében szervezett tanulást segítő tréningek, játékos foglalkozások, beszélgetések, a segítségnyújtás az 

egyéni tanulási módszerek elsajátításában, kiemelten a szóbeli tantárgyakra- mind fontos szerepet játszanak 

a sikeres átmenetben. Óralátogatásokon és nyílt napokon lehetőség van a gyerekek jobb megismerésére, 

illetve arra, hogyan dolgoznak az egyes tanórákon. Így az osztályfőnökök megpróbálják osztályukat más 

tanórákon meglátogatni. Az óraközi szünetben pedig lehetőség van a napi problémák és pozitív dolgok 

megbeszélésére. Az alsó-felső közötti átmenet megkönnyítését szolgálja a ’testvérosztály’ program. A tanév 

során egy közös programot vállal minden testvérosztály (sport, játékos délután, mikulás-meghívás, 

kézműves foglalkozások…).  

 



Középiskolára való felkészítés, pályaválasztás, továbbtanulás: 

A középiskolai átmenetre is nagy hangsúlyt fektetünk. Az idei évben november 11-én egy pályaorientációs 

napot tartunk. Mind a tanulóknak, mind a szüleiknek lehetőséget adunk a pályaválasztási programokkal, 

tanácsokkal, pályaválasztási szülői értekezlettel a legideálisabb középiskola kiválasztására. Szakemberek 

segítségével tanácsokat kaphatnak a legfontosabb változásokról (iskolatípusok, továbbtanulási utak, 

stratégiák), a pályaválasztásnál figyelembe veendő szempontokról (érdeklődés, készségek, pályaismeret), a 

hiányszakmákról, ösztöndíj rendszerről, tanulói szerződésről, a  SNI esetén figyelembe veendő 

szempontokról. Tanulóink részt vesznek a Pályaorientációs programokon és a középiskolák által szervezett 

nyílt napokon is. 

A mindennapi munkánkban, a tanórákon is igyekszünk felkészíteni tanulóinkat a középiskolai 

tanulmányaikra. Próbáljuk a tanulókat nagyobb önállóságra szoktatni, és olyan eszközök, tanítási formákat 

még jobban előtérbe helyezni, amelyek a középiskolára jellemzők:  

- tanórai jegyzetelés, gyakoroltatása 

- lényegkiemelés, szövegértés 

- szövegalkotás, szóbeli kifejezőkészség, kommunikációs készség, összefüggő feleletek,  

   véleményformálás, hozzászólás, aktív órai tevékenység 

- gondolkodás, gondolkodtatás fejlesztése: összefüggésekben látás, következtetések levonása 

- internet használat: gyors és eredményes ismeretszerzés 

- prezentáció készítése 

 

5.) A tanulók viselkedéskultúrája, erkölcsi nevelés 

Kiemelt feladatunk a tanulók viselkedéskultúrájának helyes irányba formálása. Az osztályfőnöki órák 

tananyagában helyet kap az illemtan, így továbbra is folytatjuk az illemtannal kapcsolatos foglalkozásokat. 

Megismertetjük a tanulókat az illedelmes viselkedés alapvető szabályaival: a helyes viselkedés, köszönés, 

megszólítás, étkezés, terítés. Napjainkban a kommunikációs eszközök és formák változása új viselkedési 

normákkal is jár. Bemutatjuk szinte minden, korunkban használt kommunikációs eszköz és forma, a telefon, 

az e-mail, a szöveges üzenet, a videokonferencia vagy a blogok, chat helyes használatát. Nehéz eligazodni 

az internet világában. Ráadásul használata felelősséggel jár. A mai ’alfa’ generáció nagy rutinnal nyomja a 

telefont, de nincsenek tisztában az etikus használatával. Az idei tanévben egy vendég előadó segítségével, 

preventív céllal felhívjuk a tanulók figyelmét az internet veszélyeire. 

Mint tudjuk, hogy a legmeghatározóbbak a családban megélt szokások, magatartás –és viselkedéskultúra, de 

még az örökletes jellemvonásokat is nehéz „alakítgatni”. Mégis: amit tudunk és amire lehetőségünk van, a 

meglehetősen szűkre szabott kereteinken belül, meg kell tennünk, minden tanórán és azon kívül, tantárgytól 

függetlenül! 



Tanév elején felelevenítjük a Házirend szabályait, elismerő, dicsérő és büntető fokozatokat, hiányzásokkal 

kapcsolatos eljárásokat, az egységes és következetes nevelési elvek figyelembe vétele miatt.   

Fő feladatok, célkitűzések: 

- a kulturált viselkedésformák és a magatartási normák elfogadtatása és elsajátítása 

- önismeret, helyes önértékelés kialakítás, fejlesztése 

- tudatosítani, hogy csak fegyelem mellett lehet hatékonyan tanulni 

- iskolai elvárások, követelmények és a Házirend megismertetése és betartása, betartatása 

 

6.) Környezettudatosságra nevelés 

 

Iskolánk olyan adottságokkal rendelkezik, hogy szép zöld terület, hatalmas parkosított udvar tartozik az 

épülethez. Munkatervünk összeállításánál-az ÖKO munkaközösséggel szorosan együttműködve-, fontos 

feladatunknak tekintjük, az iskola és környékének megóvását. Az osztályok a kijelölt, saját területeiket 

évente többször szépítik udvarrendezéssel és szemétszedéssel- ezeket osztályfőnöki órákon.  Az ÖKO iskola 

cím kapcsán kiemelt feladatunknak tartjuk a környezeti nevelést, a környezettudatos gondolkodás 

fejlesztését. Ennek megfelelően szerveztük programjainkat is. Minden osztály „zöldíti tantermét”, a 

foglalkozási tervekben is megjelenik az ÖKO szemlélet, kifejezve a környezettudatosságot. Az 

osztályfőnökök a gyerekeket zöld-kártya gyűjtéssel motiválják e szemlélet megtartására. Mindenben 

segítjük az ÖKO munkaközösség munkáját. 

 

7.) Egészséges életmódra nevelés 

 

Az egészséges életmódra nevelés hangsúlyt kap munkatervünkben.   

Minden osztályfőnök szervez túrát ősszel vagy tavasszal: akár kerékpár-túra, akár gyalogtúra. A 

sporttevékenység támogatása, sportkörökbe való irányítás is az egészséges életmódra való figyelmet 

szolgálja. 

A tanév során vendég előadók prevenciós előadásokat tartanak: drogról, dohányzásról 

November hónapban tartunk egészségnevelési programokat. Ezek során az egészség fontosságára hívjuk fel 

a tanulók figyelmét. 

Tudatosítjuk tanulóinkban, hogy a testi egészség az ép lélekkel kezdődik. Ezért fontos, hogy önmagunkkal 

békében legyünk.  

 

 

 



8.) Intézményi kapcsolatrendszer 

Hagyományaink őrzése, ápolása és továbbvitele kiemelt célként szerepel munkaközösségünk munkájában. 

Megemlékezünk a jelentősebb világnapokról-pl. mobilitás hét-, valamint a jelentősebb ünnepekről: Márton-

nap, Mikulás, karácsony, húsvét, valamint a Nemzeti ünnepekről. 

Pályaorientációs napunk keretében terveink között szerepel Vép munkahelyeinek felfedezése: pékség, 

fodrászat, kozmetika, méhészet, autószerelőműhely, kovácsműhely, tűzoltó szertár bemutatása, Galambos 

Trans, Mad Max étterem, Török Vasipari Kft., védőnői szolgálat… a gyerekek igényit, érdeklődését 

előzetesen felmérve.  Ezzel is erősítve a kapcsolatot a településen élő, munkálkodó emberekkel. 

Folyamatosan nyomon követjük a Művelődési Ház kiállításait.  

A hagyományőrzés része az osztálykirándulások alkalmával nemzeti kultúránk megismerése, ünnepek, 

hagyományok ápolása, a nemzeti ünnepeken méltó megemlékezés, a város intézményeivel való 

együttműködés, közös programok szervezése és lebonyolítása.  

 

Munkaközösségünk folyamatosan tartja a kapcsolat külső, helyi intézményekkel:  

A tanév során több esetben szervezünk programot velük, szűrővizsgálatokat végeznek tanulóinkon. 

Tudás Fája Közalapítvány  

Védőnői Szolgálat 

 Művelődési Ház és Könyvtár, Vép 

 Egészségügyi intézmények: Gyermekorvosi rendelő, Iskola fogorvos 

 Önkéntes tűzoltóság 

 Polgárőrség 

 Rendőrség: Iskolarendőr, Körzeti Megbízott 

 Idősek Klubja 

 Civil szervezetek 

 helyi sajtóban cikkek írása, tájékoztatás iskolánk életéről, eredményeiről 

 városunkban levő középiskolával a jó kapcsolat kialakítása 

 

9.) Kapcsolat a szülői házzal: 

Nagyon fontosnak tartjuk a szülők közösségével való folyamatos kapcsolattartást. A kapcsolattartás része a 

szülők rendszeres tájékoztatása az elektronikus naplón keresztül, szülői értekezleten és fogadóórán 

félévente. Minden évben szervezünk nyílt tanítási napot, ahol a szülők betekintést nyernek iskolánkban 

folyó oktató-nevelő munkába. A végzős osztályok pályaválasztási szülői értekezlet tartanak.  

Munkaközösségünk tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a Szülői Közösséggel. Tudjuk, hogy a 

személyes találkozások alkalmasak az egyéni problémák megoldására, és előzetes időpont egyeztetés 

alapján fogadó órán kívül is fogadjuk a szülőket, ha bármilyen gondjuk van. Telefonon is bármelyik 

osztályfőnök elérhető. A tanév során minden osztály legalább egyszer szervez egy családi napot, mely 



lehetőséget nyújt kötetlen beszélgetésre pedagógus és szülők között. Mára már több pedagógus is tagja a 

szülők által létrehozott online csoportoknak. Itt folyamatosan kapcsolatot tudnak tartani a szülőkkel.  

 

10.) Pályázatok 

 

A nyertes Erasmus+ pályázat eredményeit, levont tanulságait és a külföldi országok módszereit beépítve 

munkánkba, a tanulók szövegértési készségét fejleszthetjük. Munkaközösségünk örömmel fogadta az újabb 

Boldog iskola cím elnyerését. 

Az idei tanévben is nyertes Határtalanul pályázaton a hetedik osztályosok Felvidéki kiránduláson vehetnek 

részt. 

Az ötödikes osztályfőnökök folyamatosan figyelik a pályázati kiírást, mellyel az 5. osztályosok erdei iskolai 

költségét csökkenthetik. 

Természettudományos tantárgyakat tanító kollégák az Ökoiskolai pályázatokat a szaktárgyaik tanításánál 

használják fel. 

Munkaközösségünk tagjai folyamatosan figyelik a pályázatokat. 

 

 

11.) Általános célok és alapelvek a munkaközösség tevékenységében: 
 

- Korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz 

- Tanuláshoz való viszony javítása 

- Kommunikációs képességek fejlesztése 

- Logikus gondolkodás fejlesztése 

- Tanuláshoz való hozzáállás javítása 

-A tantárgyi minimum követelmények és egységes értékelési rendszer kialakítása tantárgycsoportokon belül 

-A különleges bánásmódot igénylő tanulók számára elfogadható, teljesíthető követelmények támasztása 

- Hatékony, egyénre szabott tanítási módszerek alkalmazása a tehetséges, az SNI, TANAK és BTMN 

tanulókkal egyaránt 

- A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók felkarolása, egyéni bánásmód alkalmazása 

- Esélyegyenlőség megteremtése 

- Tehetséges tanulóink számára szakkörök szervezése, mellyel hozzásegítjük őket a fejlődéshez, a 

továbbtanuláshoz, versenyekre való felkészüléshez 

- Differenciált bánásmód alkalmazása 

- Helyes tanulási szokások kialakítása 

- Közös gondolkodás a tantestületi célok megvalósítása érdekében 

- Korszerű informatikai eszközök minél szélesebb körű alkalmazása 

- Ismeretek, tapasztalatok átadása kollégáknak 

- Hatékony részvétel versenyfelkészítésben 



- Azonos teherviselés az iskolai feladatok megoldásában: versenyekre felkészítés, versenyszervezés, 

versenyfelügyelet, korrepetálás, műsorok készítése, felzárkóztatás, egyéb iskolai programokban való 

részvétel 

- A kompetenciamérés eredményessége érdekében a munkaközösség hatékonyabb összefogása.  

- Munkaközösségünk hatékonyan szerepet vállal a 8. osztályosok megfelelő felkészítésében középiskolai 

tanulmányaikra, illetve a felvételi vizsgára 

- Óralátogatások betervezése, a látogatásokat követően pedig a tapasztalatok megbeszélése   

- Előbbi feladataink elvégzésénél törekszünk az iskolavezetés részéről megfogalmazott pozitív szemléletet 

követni, tanulóinkban a jót keresni, többet dicsérni  

- Művészetek iránti érdeklődésre nevelés: kiállítások, színházlátogatások, szavalóversenyek 

- Felelősségtudat kialakítása a gyerekekben önmaguk és társaik iránt 

- A tanulók aktivizálása a különböző iskolai pályázati programokon, iskolai rendezvényeken való részvételre 

- Értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 

- Kéthavonta a tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, félévenként ezek közös értékelése 

- Együttműködés a családokkal: szülői értekezletek, fogadóórák, jótékonysági estek és egyéb programok 

során 

 

12.) Tervezett szaktárgyi versenyek: 

 

Magyar nyelv és irodalom Bendegúz Akadémia, Magyar nyelvi 

levelező verseny 

Angol nyelv Tudásbajnokság Angol nyelvi verseny 

Országos angol nyelvi verseny 

Német nyelv HEBE országos levelező verseny 

Történelem TITOK országos levelezőverseny 

Matematika Zrínyi matematika verseny 

Bolyai Csapatverseny 

Természetismeret  Kaán Károly Országos Természet és 

Környezetismereti verseny 

Herman Ottó Országos Természetismereti 

Verseny 

Biológia Herman Ottó Biológia Országos Verseny 

Fizika Öveges József Kárpát-medencei 

Fizikaverseny 

Mozaik Kiadó Internetes tanulmányi 

versenye 



Eötvös Loránd Természettudományi Verseny 

Informatika Zrínyi –H. Multimédia verseny 

Rajz Az „Európai Mobilitás Hét” keretében 

meghirdetett „Közlekedj okosan!” című 

rajzverseny 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

kiírt rajzverseny 

Az adott év 2019. és 2020. védett állata vagy 

növénye, ÖKO rajzverseny 

Technika Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny  

Ki a mester két keréken?                        

Kerékpáros Iskola Kupa                         

Ma kerékpárral holnap autóval..              

Pindúr-pandúr Közlekedési verseny       

Egyéb K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi 

vetélkedő 

Rumi-Rajki komplex tanulmányi verseny 

 

 

 

13.) Munkaközösségünk tervezett programjai: 

 

 

Programok, rendezvények, műsorok, versenyek 

A dráma szakkör kulcsszerepet játszik az iskolai rendezvények lebonyolításában: 

-Don-i hősök emléknapja 

-Március 15-i megemlékezés 

Október: Művelődési ház szervezésében könyvtárhét 

Január 22: Megemlékezés a magyar kultúra napjáról 

Április: Költészetnapi megemlékezés 

Május: Ballagási ünnepélyre való készülés (versek, beszédek) 

Június: Ballagási ünnepély 

Színházlátogatás a felső tagozat, érdeklődő diákjai számára 

-Az angol és német nyelvterület ünnepeit, hagyományait felelevenítő rendhagyó nyelvórák:  

Halloween, Hálaadás, Advent 

 

 

https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/
https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/


14.) Felső tagozat osztályfőnöki közössége 

A felső tagozat osztályfőnökei továbbra is összehangoltan, egységes szellemben irányítják osztályaikat, 

szervezésik a mindennapi tevékenységeiket. Ügyelünk arra, és segítséget adunk ahhoz, hogy a foglalkozási 

tervek egységes szellemben készüljenek el, meghatározzuk az osztályok szülői értekezleteinek tematikáját. 

Kapcsolatot tartunk a diákönkormányzattal, a munkájukat segítő pedagógussal, valamint a többi 

munkaközösséggel. Közreműködünk az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 

Az osztályfőnök feladatát egységesen próbáljuk végezni egész tanéven át:  

- Alakítjuk, fejlesztjük az osztály életét: nevelünk, együttműködünk az osztállyal, fejlesztjük osztályunk 

öntevékenységét.  

- Figyelemmel kísérjük az osztály tanulmányát, a folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az osztályban tanító 

pedagógusokkal 

 - Megismerjük a tanulók személyiségét, segítjük fejlődésüket:  

felmérjük és figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett környezetben élő tanulókat, 

érdekükben együttműködünk az ifjúságvédelmi felelőssel, a fejlesztő pedagógusokkal, indokolt esetben 

családlátogatást végezünk  

- A tanulók mulasztásakor a Házirend előírásai, és a jogszabályok szerint járunk el.  

- A nevelő-oktató munka hatékonysága érdekében szoros kapcsolatot tartunk a szülőkkel:  az osztály Szülői 

Közösségének tagjaival kiépített kapcsolat segítségével bevonjuk őket az osztály ügyeinek intézésébe, 

évente több alkalommal teremtünk lehetőséget a szülőkkel való személyes találkozásra (szülői értekezletek, 

fogadóórák, közös programok- karácsony, anyák napja, sportdélutánok, Gyereknap…)  

- Segítjük és figyelemmel kísérjük osztályunk tanulóinak tanórán kívüli tevékenységét:  

- az osztályközösség kialakítása és a művelődési igény fejlesztése érdekében szervezünk programokat (mozi, 

színház, hangverseny, kirándulás, túra…)  

- Elvégezzük az osztállyal kapcsolatos ügyviteli feladatokat: a munkarendben rögzített határidőkre 

elvégezzük el a törzslapokkal és a bizonyítványokkal kapcsolatos teendőket, s a rögzítettek alapján 

ellenőrizzük azokat  

- A tanórákon, az osztályfőnöki órákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon túli lehetőségeket is felhasználjuk a 

tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztésére 

 

 

Folyamatos feladatok: 

 

- Adminisztrációs teendők, szervezési, koordinációs feladatok, naplók naprakész vezetése 

- Összehangolt, aktív műhelymunka az osztályfőnökök és az egy osztályban tanító szaktanárok között 

- Figyelemmel kísérjük a közösségi munkát, melyért jutalmazásunk  

- Havonta a tájékoztatók, ellenőrzők ellenőrzése.  



- A tanulók magatartása és szorgalmának értékelése havonta, félévkor és évvégén magatartás és 

szorgalomjegyek lezárása 

- Félév és évvége előtt szülők kiértesítése az esetleges elégtelen osztályzatról. 

- Kirándulások, osztályprogramok szervezése 

- Szülőkkel való kapcsolattartás - beszámolunk az osztályt érintő kérdésekről. 

 

Szociometriai felmérés: 

Az oktatató munka mellett hangsúlyos szerepe van a nevelési feladatoknak is. Munkaközösségünk minden 

tagjának célja egy összetartó, elfogadó, egymással és világgal szemben is nyitott közösség kovácsolása 

osztályukból, ezért igyekeznek mind az irányított játékok, mind a kötetlen beszélgetések alkalmával módot 

találni arra, hogy egymást megismerjék, hogy szívesen töltsék a szabadidejüket és az iskolai szüneteket is 

egymás társaságában. Fontosnak tartjuk, hogy az osztályfőnök minél gyorsabban megismerje az osztályába 

járó tanulókat és azok családi hátterét. Minél hamarabb sikerül feltérképeznie a gondokat, problémákat, 

annál hamarabb kezdheti el a közösségformálást, amely nem könnyű, nagy körültekintést igénylő feladatát. 

Ez fontos, különösen az új osztályfőnökök és új közösségek esetében. A már meglévő osztályközösségekben 

is bőven van nevelési feladat, amelyek megoldásával erősíthetjük, és mind önállóbbá tehetjük 

közösségeinket. 

A szociometriai felmérés segítségével azonnal látható, hogy van-e magányos tanuló az osztályban. Így 

könnyebben tudjuk segíteni a perifériára került tanulók beilleszkedését, barátokra találását. Láthatjuk, hogy 

az új tanulók hogyan illeszkedik be a közösségbe, alakulnak e barátságok és a már meglévő kapcsolatok 

fennmaradnak-e. A mérés alapján tisztán látható minden, a pozitív és a negatív oldal is. 

Az idei évben is feltérképezzük osztályaink tanulóit egységes szempontok alapján a felső tagozaton.  

Szeptember első heteiben minden osztályfőnök el is készítette, és értékelést készített róla, melyet a 

foglalkozási tervben rögzítettünk is.  

Az osztályok foglalkozási terveit a munkaterv végére csatolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 2019-2020-as tanév  osztályfőnöki feladatai, azok megvalósulásának menete:  

 

 

Hónap Esemény, tevékenység Résztvevők 

Szeptember Törzslapok megnyitása 

Házirend ismertetése 

 

Osztálytermek díszítése, virágosítása 

Iskolatej, iskolagyümölcs program beindítása 

 

Szülői értekezlet megtartása 

 

Foglalkozási terv elkészítése szempontsor alapján 

szociometriai felmérés elkészítése szempontsor alapján 

Osztályönkormányzat megválasztása 

 

 

Pályaorientációs show, Szhely 

 

 

Papírgyűjtés 

 

Mobilitas programok 

 

A Tündérkert ágyásainak gondozása 

 

Kutatók éjszakája 

5-8. osztály 

 

 

 

 

5-8. osztály 

 

 

 

5-8. osztály 

 

 

5-8. osztály 

 

 

 

 

 

7-8. osztály 

 

 

5-8. osztály 

 

5.a 

 

5.a 

 

 

5-8. oszttály 

Október Nyílt tanítási napok a középiskolákban 

 

Halloween party  

 

Közös szabadidős program 

 

Határtalan kirándulás Felvidékre 

 

Udvarrendezés 

 

Rendőri előadás az internet veszélyeiről 

 

A Tündérkert ágyásainak gondozása 

Kerékpártúra 

 

 

 

8. osztály 

 

5-6. osztály 

 

5-8. osztály 

 

7.a-b. osztály 

 

5-8. osztály 

 

6-7. osztály 

 

5.a 

 

5.a 



   

November Egészségnevelési programok  

 

Tekézés 

 

Adventi forgatag (SZM) 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozás 

 

Ültessünk fát! „lépni, tenni, ültetni kell” 

 

Pályaorientáció- Győr 

5-8. osztály 

 

8.a 

 

5-8. osztály 

 

5-8. osztály 

 

5. osztály 

 

5.a 

December Mikulás délután 

Adventi készülődés, gyertyagyújtás osztályfőnöki 

órákon 

Karácsonyváró teadélután a szülőkkel 

Tanulói ajándékozások 

Testvérosztály- programok 

Süssünk, süssünk valamit 

5-8. osztály 

 

5-8. osztály 

 

 

 

 

5-8. osztály 

 

 

5.a 

Január Bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése  

Segítségnyújtás a tanulók tanév félévi magatartás és 

szorgalom jegyeinek lezárásához 

Félévi osztályozó értekezletek, félévi értesítők 

megírása, kiosztása 

Továbbtanulási lapok kitöltése, segítségnyújtás a 

kitöltésben 

Félévi beszámoló, az osztályfőnöki munkaközösség 

munkájának értékelése 

 

5-8. osztály 

 

5-8. osztály 

 

 

5-8. osztály 

 

 

8. osztály 

 

 

 

Február Továbbtanulási lapok aláírása, postázása 

 

Korcsolyázás 

 

Félévi szülői értekezletek 

Farsang- osztályok beöltözése, műsora 

 

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapja – megemlékezés oszt. f. órán  

 

Mozilátogatás 

 

 

 

8. osztály 

 

5-8. osztály 

 

5-8. osztály 

 

5-8. osztály 

 

8. osztály 

 

5.a 



Március Tavaszi udvarrendezés, takarítás, növényültetés 

 

Pénzügyi témahét 

 

Szexuális felvilágosítás vendég előadó 

5 -8. osztály 

 

5 -8. osztály 

 

8.b 

 

Április Papírgyűjtés 

 

Udvartakarítás 

 

Tavaszi osztálytúrák 

Holokauszt áldozatainak emléknapja – megemlékezés 

oszt. f. órán 

 

5-8. osztály 

 

5-8. osztály 

 

5-8. osztály 

 

8. osztály 

Május Erdei iskola 

 

Bukásra álló tanulók kiértesítése  

5. a.b 

 

1-8. osztály 

Június Osztálykirándulások 

 

Osztályok közös programja a szülőkkel  

(sütés, sportolás…) 

 

Hatos Napok program 

 

Iskola feldíszítése a ballagásra 

 

Adminisztráció:  

magatartás, szorgalom értékelése 

Törzslapok, bizonyítványok megírása 

 

Éves munkánk értékelése 

6-8. osztály 

 

5-8. osztály 

 

 

5-8. osztály 

 

7. osztály 

 

 

5-8. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV  

5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 09. 14.          Beke Péterné ofő.



 

 

1. BEKE KEVIN TAMÁS 

2. BUZA LAURA 

3. CZEGLÉDI PATRÍCIA SNI 

4. HORVÁTH LILI ANNA 

5. KISPÁL PATRIK LEVENTE 

6. NAGY MIRANDA GRÉTA 

7. NAGY ZSÓFI DÓRA 

8. ŐRI RÉKA BRIGITTA 

9. PADOS GERGŐ SNI 

10. SCHEER ADÉL 

11. VARGA LAURA 

12. VÁRNAI ROLAND 

13. VIGH MISA 

 

STATISZTIKA 

születési év 2008 2009 

fő 6 7 

 

NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁS: 

 LÁNY: 8 FŐ 

 FIÚ: 5 FŐ 

BEJÁRÓ TANULÓK: 4 FŐ 

 Czeglédi Patrícia – Pecöl 

 Nagy Miranda Gréta – Bozzai 

 Nagy Zsófi Dóra – Bozzai 

 Őri Réka Brigitta – Kenéz 

ISKOLÁBAN EBÉDEL: 4 fő 

NAPKÖZIS: 2 fő 

 Scheer Adél 

 Nagy Miranda 

 Kispál Patrik: szülői kérésre csak néha társastánc napokon 

SNI:      BTMN:     HH: 

 Pados Gergő     Kispál Patrik    Várnai Roland 

 Czeglédi Patrícia    Várnai Roland 

 



OSZTÁLY ÖNKORMÁNYZAT 

 

Elnök: Vigh Misa 

Titkár: Búza Laura, Őri Réka 

Szabadidőfelelős: Scheer Adél, Várnai Roland 

Környezetvédelmi felelős: Varga Laura 

 

SZM szülő: Elfoglaltságra hivatkozva senki nem fogadta el a tisztséget. Az osztályt mindig más képviseli a 

rendezvényeken. 



 

TERVEZETT PROGRAMOK 

Szeptember 

 Tanterem rendezése 

 Kutatók éjszakája 

 Mobilitas programok 

 A Tündérkert ágyásainak gondozása 

 IX. 23-24. papírgyűjtés 

Október 

 A Tündérkert ágyásainak gondozása 

 Kerékpártúra 

 X. 04. Aradi vértanúk megemlékezés 

 X. 17. A kis herceg zenés feldolgozás 1000 

November 

 Ültessünk fát! „lépni, tenni, ültetni kell”, ha meg akarjuk óvni gyönyörű és törékeny világunkat 

https://www.vaol.hu/kozelet/orszagosan-tobb-mint-20-ezren-csatlakoztak-sarvaron-celldomolkon-is-

aktiv-kozosseg-tesz-a-klimavedelemert-3184672/ 

 Testvérosztály program 

 XI. 18. Pályaorientáció: Győr 

December 

 Termdíszítés – készülünk karácsonyra 

 Süssünk, süssünk valamit 

 XII. 06. Télapó 

 XII. 20. Karácsonyi ünnepség 

Január 

 10. Megemlékezés a Doni áldozatokról  

 Korcsolyázás 

 Féléves munkánk értékelése 

Február 

 Mozi látogatás 

 Farsang 

Március 

 Március 15 megemlékezés (III. 03.) 

 2-6. pénzügyi témahét 

Április 

 IV. 23-24. papírgyűjtés 

https://www.vaol.hu/kozelet/orszagosan-tobb-mint-20-ezren-csatlakoztak-sarvaron-celldomolkon-is-aktiv-kozosseg-tesz-a-klimavedelemert-3184672/
https://www.vaol.hu/kozelet/orszagosan-tobb-mint-20-ezren-csatlakoztak-sarvaron-celldomolkon-is-aktiv-kozosseg-tesz-a-klimavedelemert-3184672/


 

Május 

 Erdei iskola 

Június 

 VI. 04. Nemzeti összetartozás napja 

 Éves munkánk értékelése 

 

Egész éves tevékenység:  

Az osztályfőnöki órák tananyagába szeretnék beleszőni néhány „Boldogságórai” tananyagot. Ehhez 

segítséget, támogatást és eszközt is kaptam a program vezetőjétől Szalay Gabriellától. Ha a gyakorlatok 

kicsit is hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban érezzék magukat a tanulók az iskolában, akkor ez a tanulók 

munkájának eredményességében is meg kell mutatkozzon. Közösség és egyén formáló szerepet is szánok 

neki. Egyben a Boldogságóra tankönyv könnyebbé teszi számomra az osztályfőnöki órákra való felkészülést 

is. 

Fontosnak tartom az osztály természethez fűződő pozitív viszonyának, a természet szeretetének erősítését. 

Ebben a tanévben elvállatuk a Tündérkert 3 kiságyásának gondozását. Szeretnénk egy fűzfacsemetét is 

ültetni a patakpart környékére. De a természet nem csak védelemre szorul, hanem szépségeit is kínálja. 

Szeretnék túrákon részt venni a diákokkal az ÖKO munkaközösség tevékenységét is segítve. 

Az átmenet zökkenőmentessége érdekében a volt osztályfőnökkel beszélgettem, hogy alaposabban 

megismerjem a tanulókat. Az osztályban tanító pedagógusoktól szeretnék gyakran érdeklődni a tanórai 

munkájukról. A szülőknek is szívesen rendelkezésre állok az osztályt érintő ügyekben. A tanulók 

bizonyítványait lapozgatva nem gondolom, hogy bukás előfordulhatna. 

 



SZOCIOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osztályfőnöki tervezet a 2019-2020. tanévre 

5. b.osztály 

Osztályfőnök: Ágoston Andrea 

 

1. Az osztály összetétele 

- 2019. 09.01-jén 15 fő 

-  9 fiú és 6 lány 

- Életkoruk 11 és 13 év között ( Egy tanuló külföldön tartózkodik, egy tanuló külföldről 

érkezett, ők 13 évesek). 

2. Lakhely szerinti megoszlás: 

- 12 fő Vépen lakik 

- 3 fő bejáró 

3. Iskolai étkezés: 

- Csak ebédel: 3 fő 

- Tízórai és ebéd: 5 fő 

4. Tanulmány: 

- bukás volt: 1 fő 

- Kitűnő:  0 fő 

- Jeles:  2 fő 

- testnevelésből felmentett: 0 fő 

- könnyített testnevelés: 1 fő 

- SNI tanuló: 5 fő 

- BTMN: 1 tanuló 

5. Gyermekvédelem: 

- RGYVK-ben részesül: 3 tanuló  

- 1 tanuló HH 

- 2 tanuló HHH 

6. Általános egészségi helyzet: 

A gyerekek jól tápláltak, élénkek.  Testileg elmaradott nincs közöttük.  

Túlkoros 2 fő. Beszédhibás, gyengénlátás nincs. Figyelemzavaros 2 fő. Hiperaktivitás szakértő 

által nincs megállapítva. Koncentrálási nehézség 4 tanulónál. Túlfejlett 2 fiú és 2 lány.  

Önszabályozási problémákkal 6 fő küzd. Tanulási nehézséggel 6 fő küzd. 

 

7. Családi háttér 

A 15 főből 8 fő él teljes családban (apa és anya együtt). 

Egyik szülő meghalt: 2 főnél 

Elvált, egyedül nevelő szülő: 5 főnél. 

Nagyszülőkkel együtt élő család: 2 

Nagycsaládos: 3 tanulónál 

Veszélyeztetett család: 1  



 

8. Helyzetelemzés év eleje: 

 

Folyamatos magatartási problémákkal küzdő osztály. Önfegyelmezési, önszabályozási gondok 

vannak az osztály kb. felénél. Ehhez átlagon aluli tanulási képességek társulnak. Olvasási 

szintjük nem életkoruknak megfelelő, ez tanulási képességeiket alapvetően hátrányosan 

érinti. Kiforrt osztályközösséget nem látok. Egy külföldről érkezett tanulónk pedig csak még 

inkább romboló hatással van az osztályközösségre, a többi tanuló magatartására.  

9. Kapcsolat a szülői házzal: 

- Folyamatos már az év elején, személyes megbeszélések útján, telefonon, közösségi oldalon 

keresztül, illetve az e-napló nyújtotta lehetőségekkel. 

 

10. Szakkörök, tanórán kívüli elfoglaltságok 

- Kézműves szakkör: 1 leány 

- Táncművészeti szakkör: 2 leány 

- Sport : foci 4 fő, 3 fiú, 1 lány; kosár: 1 fiú 

 

11. Tanulmányi kirándulás tervezete: 

- ERDEI Iskola tervezés alatt, április hónapban, Csömödérre, 3 nap. 

 

12. Osztályprogramok a tanévben: 

- Erdei iskola 

- Karácsonyozás 

- Farsang 

- Iskolai projekthéten (utolsó hét) való részvétel 

- Szülőkkel egy közös délután tervezése 

- Nyílt tanítási nap a szülőknek 

- Sportversenyeken, sportnapokon való részvétel 

 

13. Feladatok, felelősi rendszer: 

- Osztálytitkár: Bolla Rajmund 

- Osztálytitkár-helyettes: Kovács Kornél 

- Szabadidő- felelős: Varga Liliána 

- Környezetvédelmi felelős: Boncz Domán és Balogh Dávid 

 

14. Témák az osztályfőnöki órákhoz: 

Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés   
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?    
Kommunikáció – médiatudatosság     
Tanuljuk a tanulást        
Egészséges életmód, környezettudatosság     



Mi a pályánk?          
Gazdasági életre nevelés   

Cél : az életkoruknak megfelelően alkalmazkodni a felső tagozat elvárásaihoz, az új szabályok, 

elvárások betartása.  Tudják behatározni helyüket a szűkebb környezetükben, az alkalmazkodáshoz 

szükséges személyiségfejlődést elérni. Felhívni figyelmüket a média, a közösségi oldalak előnyeire és 

veszélyeire. Tanulásmódszertani segítséget kapjanak. Figyeljenek higiénés, egészségi állapotukra, 

egészséges életmódra  törekvés. Érdeklődési körök megfogalmazása. Alapvető gazdasági ismeretek, a 

háztartás körében. 

 

15. Szociometria eredményei:_ 

 

Részt vett: 13 tanuló (egy új tanuló, egy lebukott, hiányzó tanuló kimaradt) 

6 lány, 7 fiú. 

Egy, a szimpátiára alapuló rokonszenvi  pozitív kérdés és egy, a közösségre vonatkozó elutasító 

kérés szerepelt a felmérésben. Az osztálytükör egyértelműen kiadott egy tanulót, akit 11-en 

elutasítottak közösségben való viselkedése és alkalmazkodni képtelensége miatt (KK).  

Népszerűségben, rokonszenv alapján a baráti kapcsolatok meglétét látni, melyek kölcsönösek, 

két vagy 3 tagból állnak.  Barátként nem jelölt, tehát rokonszenvileg elutasított tanuló 2 fiú (GB 

és KK). 

A kirekesztődött két tanulóval cél minél többet foglalkozni azért, hogy sikerüljön beilleszkedniük, 

a közösség befogadja őket. 

 

 

 

Vép, 2019.09. 10.  

 

 

 

 

 



OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKATERV 

6.A.osztály

 

 

Vép, 2019. szeptember                         Szalay Gabriella 

   

 

 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.derusgyermekek.com/tevekenysegeink&psig=AFQjCNFJLkLdbSjbH3bPE_ygYYxCf9urZw&ust=1474382301668776


Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról: 

Tanulók száma: 16 fő, ebből leány 10 fő, fiú 6 fő 

Életkor szerint: 13 éves: 1 fő    12 éves: 11 fő         11éves: 4fő     

SNI tanuló: 1 fő 

BTMN tanuló: 3fő 

Az iskolában étkező: 6fő  

Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanuló: 1fő 

Más településről bejáró tanuló:3 fő 

                          Kenézből: 1 fő 

                          Pecölből: 1 fő 

                         Szombathelyről: 1fő 

                           

Egészségi helyzet: 

Túlkoros: 1 fő 

Fáradékony: 2 fő 

Szétszórt figyelmű: 3 fő 

Beszédhibás: 1 fő 

Gyenge látású, szemüveget visel: 3fő 

Cukorbeteg: 1 fő 

Betegségre hajlamos: 4 fő 

Túlfejlett: 0 fő  

 

 

Család helyzete, szerkezete: 

 

Elvált szülők: 4 fő 

Nagycsaládos: 8fő 

Veszélyeztetett: 4 fő 

Egyedül élő család: 7 

Nagyszülőkkel élő család: 9 

Csonka család: 2 fő 

 

  



Magatartás, tanulmányi helyzet: 

Az osztály tanulmányi helyzete jó: év végi eredményeink: 4,41/ 4,2-es átlag. 

Kitűnőink száma: 3fő/ Kertész Lara, Király Emese, Zátonyi Bence- rájuk nagyon büszkék 

vagyunk. De a többiek eredményei is jók,a leggyengébb átlag 3,67! Szerencsére bukott 

tanulónk nem volt. Az SNI, BTMN tanulók is jó eredményekkel zárták a tanévet. 

Reméljük, hogy az idei tanévben is hasonló jó eredményeink lesznek. 

A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenységek: 

- folyamatos konzultáció az osztályban tanító kollégákkal, 

- diákok, szülők meggyőzése a felzárkóztatásokon, tehetséggondozásokon való 

részvételről, 

- társosztályfőnök segítő támogatása- Hende Dóra, 

- folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, 

- együttműködés a fejlesztő pedagógusokkal, 

- tanulópárok kialakítása. 

 

Közösségalakítás színterei, eszközei, formái: 

1. Betartandó „belső” szabályok, magatartásbeli/viselkedésbeli elvárások  
Az első osztályfőnöki órákon értelmeztük a Házirendet, tisztáztuk osztályunkra 

vonatkozó alapszabályokat. Folyamatosan megbeszéljük a felmerülő problémákat. 

 

2. Az osztály tanulóival való kapcsolattartás, az egyéni problémák megbeszélésének 

módjai, szabályai: 

- osztályfőnöki órák, 

- történelem órák, 

- bármelyik szünet igény szerint, 

- lyukas órák, 

- személyes elbeszélgetések. 

3. Közösségépítés 

- aktívan részt veszünk az iskolai rendezvényeken, programokon, 

- kapcsolat az alsós „testvérosztállyal”- közös program szervezését is tervezzük a 

tanév folyamán, 

- osztályprogramok szervezése, 

-  osztályönkormányzat választása, 



- havonta egy- egy boldogságóra szervezésével aktívan részt veszünk a Boldog 

Iskola Programban. 

 

Tanórákat követő iskolai és iskolán kívüli elfoglaltságok: 

-  

Elfoglaltság Résztvevők 

száma 

Helyszín 

Énekkar 1 fő Iskola 

Floorball 1 fő Iskola 

Labdarúgás 2 fő Iskola 

Kézműves 4 fő Művészeti iskola 

Tánc 2 fő Művészeti iskola 

Hegedű  1fő  Iskola 

Zongora 1 fő Iskola 

 

 

Éves programterv 

 

 

Szeptember: 

- tanterem dekorálása 

- papírgyűjtés 

- boldogságóra: Hála gyakorlása 

Október:   

- Halloween-party (október vége) 

           - megemlékezések (okt. 6., okt. 23.) 

- boldogságóra: Az optimizmus gyakorlása 

- rendőri előadás az internet veszélyeiről 

November:  

- Egészségnevelési hónap: plakátkészítés 

- boldogságóra: Társas kapcsolatok ápolása 

December:  

- adventi gyertyagyújtások 

- Mikulás 

- ajándékozás- testvérosztály 

-  a karácsonyi ünnepség szervezésében való részvétel 

- boldogságóra: Jó cselekedetek gyakorlása 

Január:  

- megemlékezés a Don-kanyarban elesett katonákról 



- félévi munkánk értékelése 

- boldogság óra: Célok kitűzése és elérése 

- korcsolyázás 

Február:  

- farsang 

- boldogságóra: Megküzdési stratégiák 

Március: 

- megemlékezés az 1848-49-es eseményekről 

- boldogságóra: Apró örömök élvezete 

Április:  

- Költészet Napja 

- papírgyűjtés 

- boldogságóra: A megbocsátás gyakorlása 

Május: 

- udvartakarítás 

- gyereknap 

- boldogságóra: A testmozgás gyakorlása 

Június: 

- osztálykirándulás 

- boldogságóra: Fenntartható boldogság 

- éves munkánk értékelése 

 

 

 

Osztálykirándulás tervezet 

 

Időpont: 2020. június 

Helyszín: Sopron és környéke 

Utazás: Autóbusszal 

Kísérő: Somogyi Gabriella 

Program: városnézés 

                  Látogatás a Harrer-Csokigyárban 

                  Nagycenk: Széchenyi Mauzóleum megtekintése 

                  Szabadidős program 

 

 



                   Szociometria 

 

 

Bence     Vanda         Lara          Emese 

Gréta      Celesztina 

Attila               Dominik 

Vivien        Sári       Tícia              Dorka 

Totó             Berci                  Beni 

 

A szociometria elemzése: 

Az osztály szociometriai elrendezése a következőket mutatja: 

- kisebb csoportok vannak, 

- mégis elég összetartó közösség, 

- vannak, kölcsönös barátságok/5/ 

- nincs peremhelyzetű gyerek! 

 

Célok, feladatok a tanévben:  

-  minőségi tanulmányi munka, 

- jó osztályfegyelem, 

- aktív részvétel a Boldog Iskola programjaiban, 

- környezettudatosság, 

- megfelelő viselkedési formák kialakítása, 

- esélyegyenlőség, 

- jó közösség fenntartása, 

- bukásmentesség, 

- Anyanyelvi, matematikai kompetencia fejlesztése- készülés az országos 

kompetencia mérésre. 

 

 

 

 



Osztályfőnöki órák tematikus terve 
 

 

 

Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés   9 óra 

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?   4 óra 

Kommunikáció – médiatudatosság     8 óra 

Tanuljuk a tanulást        6 óra 

Egészséges életmód, környezettudatosság     3 óra 

Mi a pályánk?         3 óra 

Gazdasági életre nevelés       3 óra 

Boldogságóra (a 10 hónap témája a témakörök közé beillesztve)10óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés 

Órakeret  

9 óra  

Előzetes tudás Értékelés, önértékelés, szabálykövetés, felelősségtudat 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az értékelés, önértékelés fejlesztése. A szabálykövetés fontosságának 

felismertetése. Az osztály, mint közösség kommunikációs és 

együttműködési képességének fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Év eleji és évközi adminisztrációs feladatok (tankönyv-, taneszköz-

problémák) 

 

Megbízatások az osztályban feladattudat, önkontroll, önértékelés, 

mások értékelése. 

Az egyes osztályban szükséges felelősök újraválasztása. 

Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák 

felosztása 

Osztálykirándulás – élménykommunikáció 

 

Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat 

Közösségalakítás, formálás. Új ismeretek szerzése a társakról, 

egymásról való tudás, ismeret bővítése élményeken keresztül: pl. 

nyári élmények, szünidők tervezése. 

A nyári szünidő tervezése. 

Közösségalakítás, formálás. Egymás megismerése élményeken 

keresztül: pl. nyári élmények, szünidők tervezése. 

 

Társadalmi normák, az együttélés szabályai családban, iskolában, 

baráti közösségben 

Együttműködési képesség fejlesztése. Az osztálydemokrácia 

alapjainak szélesítése. Azaz a cselekvő állampolgári magatartás 

alakítása, a közügyekben való részvétel. A felelősség, az önálló 

cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának 

támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv: szóbeli 

kommunikáció 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

Erkölcstan: 

szabálykövetés, 

szabálytudat, törvény, 

előírás 

 

 

 



Értékelés – Önértékelés 

Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom? A félévi és év 

végi munka önértékelése. Közösségi munka értékelése. 

Az elsajátított tudást és készségeket tudja énképébe beépíteni. A 

tanítás-tanulás egész folyamatában tudjon aktívan részt venni, tudja 

alakítani fejlődését, sorsát és életpályáját. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szabály, szabálykövetés, közösség, érték, értékelés, önértékelés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a 

családban? 

Órakeret  

4 óra  

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösség fogalmának értelmezése. A család, mint közösség. Az 

osztály, mint közösség. A barátság fogalmának értelmezése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Milyen teljesítményt várok önmagamtól a hatodik osztályban? 

Célkitűzés, önmegvalósítás 

 

 

 

Jellemzés – Önjellemzés  

Társismeret: Milyennek látok másokat? Mások hogyan látnak 

engem? A szociális érzékenység fejlesztése, a másság elfogadása. Az 

együttélés szabályrendszere. 

 

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban? 

Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és 

gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését.  

Az önismeret fejlesztése.  

Hozzá kell segíteni a tanulót, hogy képessé váljék érzelmei hiteles 

kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. 

Mozgásos önkifejezés 

 

A családnak jelentősége a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének 

alakításában. Harmonikus családi minták közvetítése.  

 

Az osztályközösség: Mi a közösség célja? Kik a közösség tagjai? 

Milyen normák érvényesek ebben a közösségben?  

 

 

 

Irodalom 

A mesék pozitív és 

negatív szereplői 

 

 

 

 

Drámapedagógia 

Kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok 

Magyar nyelv: 

A testbeszéd 

értelmezése 

 

Irodalom: 

Irodalmi alkotások a 

felnőtt-gyerek 

kapcsolat bemutatására 

 

Erkölcstan: a másság 

elfogadása 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

énkép, önismeret, társas kapcsolatok, közösség, együttélés 

szabályrendszere, példakép 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció – médiatudatosság  

Órakeret  

8 óra  

Előzetes tudás Kommunikációs zavarok ismeret, feloldása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elemi kommunikációs szabályok megismertetése. 

Írásbeli és szóbeli kommunikáció elemei: párbeszéd, vita, leírás 

A média tudatos kritikai kezelése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs zavarok  

Értelek, nem értelek, félreértelek! Szituációs játékok: 

kommunikációs zavarok bemutatására. A kommunikációs képesség 

fejlesztése. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Neked tetszett? Kritikus megnyilvánulások könyvvel, filmmel 

kapcsolatosan 

Hírek a tv-ből, rádióból 

Tegyük lehetővé a tanulók számára, hogy a tanulók a mediatizált, 

globális nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek; értsék az új és 

hagyományos médiumok nyelvét. Készítsük fel a tanulókat az 

értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás révén a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi 

élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására.  

Ismertessük meg a tanulókat a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek 

és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.  

 

Amikor nem unatkozom… A szabadidő hasznos eltöltése: hobbi, 

szakkör, sportkör stb. 

Készítsük fel a tanulókat az önállóságra, önálló döntésekre, amelyek 

a testi és lelki egészségüket is szolgálják, például a szabadidő 

hasznos eltöltésén keresztül. 

 

Szövegalkotás. Párbeszéd – Leírás –Vita 

Szituációs játékok 

A beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás 

fejlesztése. 

Magyar nyelv: 

Aktív részvétel a 

különféle 

kommunikációs 

helyzetekben 

 

 

 

Magyar nyelv, 

Irodalom: 

Különböző típusú 

szövegek értelmezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret 

a sport szerepe az 

egészségmegóvásban 

 

 

Drámapedagógia 

Erkölcstan: viselkedési 

normák, pl.: köszönés, 

megszólítás, 

bemutatkozás, 

bemutatás 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs szabályok. Írásbeli és szóbeli kommunikáció elemei: 

párbeszéd, vita, leírás. Médiatudatosság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanuljuk a tanulást 

Órakeret  

6 óra  

Előzetes tudás 
Különböző tanulási módszerek ismerete. Szövegértő-, szövegalkotó 

képesség. Együttműködési képesség páros vagy csoportmunkában. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jegyzetelési technikák megismerése. Szövegértő-, szövegalkotó 

képesség fejlesztése. Kérdéskultúra aktiválása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szövegértés írásban – Szövegértés szóban 

Irodalmi szövegekben a meghökkentő cím és szöveg meghökkentése 

A szövegkohézió, a szövegegységek ismerete. 

Szövegfeldolgozás algoritmusainak gyakorlása. 

 

Humor az irodalomban 

A szöveg alapértelmezésén túl a másodlagos jelentésének 

felismerése. A szövegértő képesség fejlesztése különböző 

szövegtípusokon keresztül. 

 

Jegyzetelési technikák – Filmkritika  

Tartalmi kivonat készítése folyószöveggel, fogalmi háló készítése, 

gondolati térkép készítése, kulcsszavak kiemelése, cédulázás. 

Az alkalmazott szövegen keresztül médiatudatos magatartás 

alakítása.  

Az információforrások kritikus használatának gyakorlása. 

 

Kérdéskultúra, kérdésértelmezés 

Ösztönző, megtámogató problémaszító, -megoldást elősegítő 

hozzáállás, gondolkodtató kérdéskultúra kialakítása.  

A kérdésértelmezés, mint szövegértési problematika fejlesztése. 

Magyar nyelv, 

Irodalom: 

A szövegértő képesség 

fejlesztése különböző 

típusú szövegeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szövegértés, szövegalkotás, vázlat, gondolati térkép, jegyzet 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészséges életmód – környezettudatosság 

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás Ember és környezetének kapcsolata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Környezettudatos magatartás alakítása. A szelektív hulladékgyűjtés 

fontossága. A környezet ismerete és szeretete. A fenntarthatóság 

fogalmának ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A környezettudatos magatartás 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét az életformák gazdag változatosságára 

a természetben és a kultúrában. Tudatosítsuk, hogy az erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használják.  

 

Ismeretterjesztő szöveg a szelektív hulladékgyűjtésről 

Cél, hogy a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.  

 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági 

és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat 

idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 

 

 

Természetismeret: 

az emberi szervezet 

működése 

 

 

Természetismeret:  

Környezetvédelem, 

tájvédelem 

 



környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezettudatos magatartás. Szelektív hulladékgyűjtés. Fenntarthatóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi a pályánk? 

Órakeret  

3 óra  

Előzetes tudás 
Tantárgyak követelményeinek és tartalmának ismerete. Saját 

képességek felmérése. Szakmákhoz kapcsolódó ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók ismerjék fel, hogy bizonyos tulajdonságaik, akár belső, akár 

külső alkalmassá vagy alkalmatlanná teszik őket egyes szakmák 

elsajátítására. A személyiségük, az érdeklődésük legyen befolyásoló 

tényező a szakmaválasztásban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Érdeklődési kör 

Mely területek, milyen tantárgyak, milyen iskolán kívüli 

tevékenységek motiválják a tanulókat?  

 

Melyik a kedvenc tantárgyam? 

Kommunikáció – Érvelés. Tudják a tanulók érvekkel alátámasztani, 

hogy miért az a tantárgy a kedvencük. 

 

Miben vagyok jó? Hol kell fejlődnöm? 

Önismereti tréning. 

 

Egy szakma bemutatása 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez 

képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. 

 

Énkép, önismeret 

A magunkról alkotott kép alapján elindulva kapcsolódások keresése 

az egyes személyiségtulajdonságok és szakmák között 

 

Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a tanulók 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 

megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, 

foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető 

erőfeszítések megtételére.  

 

 

 

Technika, Vizuális 

kultúra, Ének-zene, 

Informatika 

 

 

 

 

 

Technika, Vizuális 

kultúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

érdeklődési kör, önértékelés, személyiségjegyek,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági életre nevelés 

Órakeret  

3 óra  

Előzetes tudás 

Különböző hivatalok ismeret. Mit, hol ügyintézünk? Milyen 

tevékenységeket, feladatok lát el a postahivatal? Az internet világában 

hogyan kommunikálhatunk? 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Családi kiadások a postán. 

Ismerjék meg a tanulók és tudják önállóan is használni a posta 

szolgáltatásait. Tudják, hogy a szolgáltatások is pénzbe kerülnek. 

Tudjanak a hivatali környezetben megfelelő magatartásmintákat 

alkalmazni.  

 

Saját ügyek intézése: diákigazolvány, szakköri jelentkezés stb. 

Vállaljanak a tanulók felelősséget, alakítsuk ki bennük az önálló 

cselekvés igényét. A tanulók tevékeny részvételére építő ügyintézés 

hatékonyan támogatja a megbízhatóság kialakítását.  

 

Az internet világa, avagy idő és költséghatékony kommunikációs 

formák: SMS, e-mail, chat 

Ismerjék meg a tanulók az internet nyújtotta kommunikációs 

lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika: 

e-mail, chat 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osztályfőnöki órák foglalkozási terve 

Éves óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

Óra Téma, tevékenység 

1.témakör: Változás –szabály –rendszer –értékelés –szervezés        9 óra 
 

1. Év eleji adminisztrációs feladatok 

2. Megbízatások az osztályban, feladattudat, az osztályban szükséges felelősök 

megválasztása. Osztályönkormányzat megalakulása 

3. 

 

Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat 

Közösségalakítás, formálás. Új ismeretek szerzése a társakról, egymásról való 

tudás, ismeret bővítése élményeken keresztül: pl. nyári élmények 

4. Boldogságóra: Hála gyakorlása 

5. Társadalmi normák, az együttélés szabályai családban, iskolában, baráti 

közösségben 

6. 

 

Házirend, iskolai normák, szabályok. Jogok és kötelezettségek 

Szociometria 

7. Boldogságóra: Az optimizmus gyakorlása 

8. Együttműködési képesség fejlesztése. Az osztálydemokrácia alapjainak 

szélesítése. 

9. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 

elsajátításának támogatása 

2. témakör: Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben,                    4 óra 

a családban?   
10. 

 

Milyen teljesítményt várok önmagamtól a hatodik osztályban? Célkitűzés, 

önmegvalósítás 

Jellemzés – Önjellemzés  

11. Boldogságóra: Társas kapcsolatok ápolása 

12. Társismeret: Milyennek látok másokat? Mások hogyan látnak engem? A 

szociális érzékenység fejlesztése, a másság elfogadása. Az együttélés 

szabályrendszere. 

13. A barátság fogalmának értelmezése. Az osztályközösség: Mi a közösség célja? 

Kik a közösség tagjai? Milyen normák érvényesek ebben a közösségben?  

1. témakör Kommunikáció – médiatudatosság                  8 óra 
14. Értelek, nem értelek, félreértelek! Szituációs játékok: kommunikációs zavarok 

bemutatására 

15.  Boldogságóra: Boldogító jó cselekedetek 



16. 

 

Neked tetszett? Kritikus megnyilvánulások könyvvel, filmmel kapcsolatosan 

Hírek a tv-ből, rádióból. A média tudatos kritikai kezelése 

17. 

 

Amikor nem unatkozom… A szabadidő hasznos eltöltése: hobbi, szakkör, 

sportkör stb. 

Az önállóság, önálló döntések, amelyek a testi és lelki egészséget is szolgálják, 

például a szabadidő hasznos eltöltésén keresztül. 

18. Boldogságóra: Célok kitűzése és elérése 

19. Szituációs játékok 

A beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

20. A sport szerepe az egészségmegóvásban 

21. Kommunikáció egymás között. Illemszabályok 

4.témakör: Tanuljuk a tanulást                  6 óra 
22. Boldogságóra: Megküzdési stratégiák 

23. Különböző tanulási módszerek ismerete. Tanuljunk egymástól! 

Jegyzetelési technikák  

Tartalmi kivonat készítése folyószöveggel, fogalmi háló készítése, gondolati 

térkép készítése, kulcsszavak kiemelése, cédulázás. 

24. Kérdéskultúra, kérdésértelmezés 

25. 

 

A szövegértő képesség fejlesztése különböző típusú szövegeken 

A szövegalkotó képesség fejlesztése különböző szituációkban 

26. Boldogságóra: Apró örömök élvezete 

27. Az információforrások kritikus használatának gyakorlása. 

2. témakör: Egészséges életmód, környezettudatosság                  3 óra 
28. A környezettudatos magatartás 

Környezetvédelem, tájvédelem 

 

29. Ismeretterjesztő szöveg a szelektív hulladékgyűjtésről 

30. Boldogságóra: A megbocsátás gyakorlása 

3. témakör: Mi a pályánk?            3 óra 
31. Érdeklődési kör. Melyik a kedvenc tantárgyam? Kommunikáció – Érvelés 

32. 

 

Miben vagyok jó? Hol kell fejlődnöm? Önismereti tréning. 

Egy szakma bemutatása 

4. témakör: Gazdasági életre nevelés            3 óra 
33. Családi kiadások a postán. 

34.  Boldogságóra: Testmozgás 

35. Saját ügyek intézése: diákigazolvány, szakköri jelentkezés stb. 

Felelősségvállalás, az önálló cselekvés igénye 



36. Az internet világa, avagy idő és költséghatékony kommunikációs formák: 

SMS, e-mail, chat az internet nyújtotta kommunikációs lehetőségek előnyei és 

hátrányai. 

37. Boldogságóra: Fenntartható boldogság 

38. Nyári tervek egész évi munkánk értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foglalkozási terv 
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Vép, 2019.09.13.     Készítette: Somogyi Gabriella 

 

 

 



Helyzetelemzés 

 Osztálylétszám: 14 (ebből  1 fő egyéni tanrendes: Giddes-Lukács Luka,)  

Fiú: 5 

Lány: 9 

 Osztályismétlő: - 

 Kitűnő: 2fő (Süle András, Őri Dorka, Boldizsár Beatrix) 

 SNI tanulók: 3 (Forgács Virág, Hóbor Evelin, Szabó Réka) 

 BTM tanuló:- 

 Tantárgyi felmentése van: 1 (Forgács Virág: matematika, idegen nyelv, magyar nyelv 

és irodalom helyesírás résztantárgy) 

 Testnevelésből felmentett: - 

 Bejáró tanulók: 5 (Nyári Dénes, Süle András, Szabó Réka - Bozzai 

       Őri Dorka, Sárközi Evelin – Megyehíd) 

 

Gyermekvédelem 

 

 Túlkoros: 1 fő 

 Hiperaktív: - 

 Beszédhibás: - 

 Gyengelátású: 3 fő szemüveges 

 Túl fejlett: 1 fő  

 Tanulási nehézségekkel küzd: 3 fő 

 

Családdal való kapcsolatok, felmérések 

 

 

 Nagycsaládos: 4 fő 

 Elvált: 3 fő 

 Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 1 fő 

 HH: 2 fő 

 HHH: 1 fő 

 Nagyszülőkkel élő család: 5fő 

 

 

 

 

 

 

 



Helyzetelemzés év eleje 
 

 

 

 

Magatartás 

Az osztály tanulóival szeptember hónapban megbeszéltük a házirend legfontosabb szabályait, 

kialakítottunk az osztályunknak is egy szabály rendszert, így azokat megismerték és 

remélhetőleg be is fogják tartani. 

A tanulók többségének  magatartásával nincs probléma. 

A szüneteket a folyosón töltik, általában a fiúk együtt és a lányok két csoportban.  

 

 

Tanulmányi helyzet 

Nincs egyetlen kiemelkedő képességű tanuló sem, viszont sok a gyenge illetve átlagos 

képességű tanuló. 

 3 SNI tanuló van az osztályban. A gyógypedagógussal közösen megbeszélve segítjük őket. 

Nagyon gyenge tanuló Forgács Virág, akinek több tantárgyból is felmentése van.  

 

 

Közösségi élet 

Az osztályban a baráti kapcsolatok már kialakultak. Az új tanulók könnyen beilleszkedtek a 

tavalyi év során. 

 Három nagyobb baráti csoport figyelhető meg: 

 Nyári Dénes - Boros Bence – Süle András – Egyed Zoltán 

 Boldizsár Beatrix - Őri Dorka - Bolla Emília - Prisznyák Emese 

 Preininger Vanessza – Hóbor Evelin – Szabó Réka – Forgács Virág 

 Az előző évben az osztályba érkezett 2 tanuló jól beilleszkedett, a többiek is elfogadják őket. 

 

A közösségi élet szervezésében több önállóságot adtam a tanulóknak. Biztosan lesznek jó 

ötleteik, amiket támogatni és segíteni fogok. 

Az idei évben új termet kaptunk, így elkezdtük a tanterem dekorálását is, a feladatokat 

elosztottuk közöttük egyenlően. 

 

 

A szülők nagyon segítőkészek. Bármikor támaszkodhatom rájuk és sikeres évet tudhatunk 

majd magunk mögött idén is. 

 

 

 

 

 



 

Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok 

 

 Kézműves: 3fő (Bolla Emília, Boldizsár Beatrix, Forgács Virág) 

 Tánc: 2 fő (Prisznyák Emese) 

 Foci: 3 fő ( Süle András, Süle András, Nyári Dénes) 

 

 

Tanulmányi kirándulás 

 

 

 

Programok 

 
 

Szeptember: 

- tanterem dekorálása 

- papírgyűjtés 

- boldogságóra: Hála gyakorlása 

Október:   

- Halloween-party (október vége) 

           - megemlékezések (okt. 6., okt. 23.) 

- boldogságóra: Az optimizmus gyakorlása 

- rendőri előadás az internet veszélyeiről 

November:  

- Egészségnevelési hónap: plakátkészítés 

- boldogságóra: Társas kapcsolatok ápolása 

December:  

- adventi gyertyagyújtások 

            - Mikulás- ajándékozás- testvérosztály 

            -  a karácsonyi ünnepség szervezésében való részvétel 

            - boldogságóra: Jó cselekedetek gyakorlása 

Január:  

           - megemlékezés a Don-kanyarban elesett katonákról 

           - félévi munkánk értékelése 

           - boldogság óra: Célok kitűzése és elérése 

           - korcsolyázás 

Február:  

           - farsang 

           - boldogságóra: Megküzdési stratégiák 

Március: 

           - megemlékezés az 1848-49-es eseményekről 



           - boldogságóra: Apró örömök élvezete 

Április:  

           - Költészet Napja 

           - papírgyűjtés 

           - boldogságóra: A megbocsátás gyakorlása 

Május: 

           - udvartakarítás 

           - gyereknap 

           - boldogságóra: A testmozgás gyakorlása 

Június: 

           - osztálykirándulás 

           - boldogságóra: Fenntartható boldogság 

           - éves munkánk értékelése 

 

 

 

Feladatok, felelősi rendszer az osztályban 

 
 

Osztálytitkár:  Boros Bence 

Osztálytitkár helyettes:    Boldizsár Beatrix 

Szabadidő felelős:  Őri Dorka 

Környezetvédelmi felelős:   Süle András 

Teremdekoráció:   közösen 

 

Az osztályban tanulópárokat választottunk, akik segítik egymást és a hiányzóknak a 

leckéket is elviszik illetve elküldik. 

 

 

 

Szociometriai vizsgálat 

 

 
      Forgács Virág   ↔   Szabó Réka   ↔   Hóbor Evelin  ←     Preininger Vanessza   

          

      Bolla Emília  ↔  Prisznyák Emese 

      Boldizsár Beatrix  ↔  Őri Dorka      ←  Sárközi Evelin 

       

      Nyári Dénes  ↔   Boros Bence 

                                                                   Egyed Zoltán     

                 Süle András 



 

Az osztályban a szociometriai felmérés alapján 3 baráti csoport van, amelyek nagyon jól 

működnek, és ezekhez kapcsolódik a maradék három tanuló.  

   

 

 

Célok, feladatok 

 

 

 Minden tanuló munkája a tanulás.  

 minőségi tanulmányi munka, 

 jó osztályfegyelem, 

 aktív részvétel a Boldog Iskola programjaiban, 

 környezettudatosság, 

 megfelelő viselkedési formák kialakítása, 

 esélyegyenlőség, 

 jó közösség fenntartása, 

 bukásmentesség, 

 Anyanyelvi, matematikai kompetencia fejlesztése- készülés az országos kompetencia 

mérésre. 

 Környezettudatos magatartás kialakítása, fejlesztése 

o Célunk, hogy az elméletben szerzett tudást a gyakorlatban is alkalmazzák 

tanulóink. 

o Az ÖKO munkaközösség zöldkártyagyűjtő versenyt hírdet az idei tanévben is. 

A legtöbb kártyát gyűjtő diákok tanév végén jutalomban részesülnek. És az 

ÖKO munkaközösséggel együttműködve gondozzuk a Tündérkertet. 

 

 

 

Osztálykirándulás Tervezet 

 
          Időpont: 2020. június 

          Helyszín: Sopron és környéke 

          Utazás:Autóbusszal 

          Kísérő: Szalay Gabriella 

          Program: városnézés 



                            Látogatás a  Harrer-Csokigyárban 

                            Nagycenk: Széchenyi mauzóleum megtekintése 

                            Szabadidős program 

 
 

 

Osztályfőnöki órák tematikus terve 

 

Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés    9 óra 

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?   4 óra 

Kommunikáció – médiatudatosság      8 óra 

Tanuljuk a tanulást         6 óra 

Egészséges életmód, környezettudatosság      3 óra 

Mi a pályánk?         3 óra 

Gazdasági életre nevelés        5 óra 

Boldogságóra(a 10 hónap témája a témakörök közé beillesztve  10óra ) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés 

Órakeret  

9 óra  

Előzetes tudás Értékelés, önértékelés, szabálykövetés, felelősségtudat 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az értékelés, önértékelés fejlesztése. A szabálykövetés fontosságának 

felismertetése. Az osztály, mint közösség kommunikációs és 

együttműködési képességének fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Év eleji és évközi adminisztrációs feladatok (tankönyv-, taneszköz-

problémák) 

 

Megbízatások az osztályban feladattudat, önkontroll, önértékelés, 

mások értékelése. 

Az egyes osztályban szükséges felelősök újraválasztása. 

Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák 

felosztása 

Osztálykirándulás – élménykommunikáció 

 

Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat 

Közösségalakítás, formálás. Új ismeretek szerzése a társakról, 

egymásról való tudás, ismeret bővítése élményeken keresztül: pl. 

nyári élmények, szünidők tervezése. 

A nyári szünidő tervezése. 

Közösségalakítás, formálás. Egymás megismerése élményeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv: szóbeli 

kommunikáció 

fejlesztése 

 

 

 

 



keresztül: pl. nyári élmények, szünidők tervezése. 

 

Társadalmi normák, az együttélés szabályai családban, iskolában, 

baráti közösségben 

Együttműködési képesség fejlesztése. Az osztálydemokrácia 

alapjainak szélesítése. Azaz a cselekvő állampolgári magatartás 

alakítása, a közügyekben való részvétel. A felelősség, az önálló 

cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának 

támogatása 

 

Értékelés – Önértékelés 

Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom? A félévi és év 

végi munka önértékelése. Közösségi munka értékelése. 

Az elsajátított tudást és készségeket tudja énképébe beépíteni. A 

tanítás-tanulás egész folyamatában tudjon aktívan részt venni, tudja 

alakítani fejlődését, sorsát és életpályáját. 

 

 

 

Erkölcstan: 

szabálykövetés, 

szabálytudat, törvény, 

előírás 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szabály, szabálykövetés, közösség, érték, értékelés, önértékelés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a 

családban? 

Órakeret  

4 óra  

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösség fogalmának értelmezése. A család, mint közösség. Az 

osztály mint közösség. A barátság fogalmának értelmezése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Milyen teljesítményt várok önmagamtól a hatodik osztályban? 

Célkitűzés, önmegvalósítás 

 

 

 

Jellemzés – Önjellemzés  

Társismeret: Milyennek látok másokat? Mások hogyan látnak 

engem? A szociális érzékenység fejlesztése, a másság elfogadása. Az 

együttélés szabályrendszere. 

 

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban? 

Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és 

gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését.  

Az önismeret fejlesztése.  

Hozzá kell segíteni a tanulót, hogy képessé váljék érzelmei hiteles 

kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. 

Mozgásos önkifejezés 

 

A családnak jelentősége a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének 

alakításában. Harmonikus családi minták közvetítése.  

 

Az osztályközösség: Mi a közösség célja? Kik a közösség tagjai? 

 

Irodalom 

A mesék pozitív és 

negatív szereplői 

 

 

 

 

Drámapedagógia 

Kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok 

Magyar nyelv: 

A testbeszéd 

értelmezése 

 

Irodalom: 

Irodalmi alkotások a 

felnőtt-gyerek 

kapcsolat bemutatására 

 

Erkölcstan: a másság 



Milyen normák érvényesek ebben a közösségben?  

 

 

elfogadása 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

énkép, önismeret, társas kapcsolatok, közösség, együttélés 

szabályrendszere, példakép 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció – médiatudatosság  

Órakeret  

8 óra  

Előzetes tudás Kommunikációs zavarok ismeret, feloldása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elemi kommunikációs szabályok megismertetése. 

Írásbeli és szóbeli kommunikáció elemei: párbeszéd, vita, leírás 

A média tudatos kritikai kezelése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs zavarok  

Értelek, nem értelek, félreértelek! Szituációs játékok: 

kommunikációs zavarok bemutatására. A kommunikációs képesség 

fejlesztése. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Neked tetszett? Kritikus megnyilvánulások könyvvel, filmmel 

kapcsolatosan 

Hírek a tv-ből, rádióból 

Tegyük lehetővé a tanulók számára, hogy a tanulók a mediatizált, 

globális nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek; értsék az új és 

hagyományos médiumok nyelvét. Készítsük fel a tanulókat az 

értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás révén a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi 

élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására.  

Ismertessük meg a tanulókat a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek 

és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.  

 

Amikor nem unatkozom… A szabadidő hasznos eltöltése: hobbi, 

szakkör, sportkör stb. 

Készítsük fel a tanulókat az önállóságra, önálló döntésekre, amelyek 

a testi és lelki egészségüket is szolgálják, például a szabadidő 

hasznos eltöltésén keresztül. 

 

Szövegalkotás. Párbeszéd – Leírás –Vita 

Szituációs játékok 

A beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás 

fejlesztése. 

Magyar nyelv: 

Aktív részvétel a 

különféle 

kommunikációs 

helyzetekben 

 

 

 

Magyar nyelv, 

Irodalom: 

Különböző típusú 

szövegek értelmezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret 

a sport szerepe az 

egészségmegóvásban 

 

 

Drámapedagógia 

Erkölcstan: viselkedési 

normák, pl.: köszönés, 

megszólítás, 

bemutatkozás, 

bemutatás 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs szabályok. Írásbeli és szóbeli kommunikáció elemei: 

párbeszéd, vita, leírás. Médiatudatosság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanuljuk a tanulást 

Órakeret  

6 óra  

Előzetes tudás 
Különböző tanulási módszerek ismerete. Szövegértő-, szövegalkotó 

képesség. Együttműködési képesség páros vagy csoportmunkában. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jegyzetelési technikák megismerése. Szövegértő-, szövegalkotó 

képesség fejlesztése. Kérdéskultúra aktiválása, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szövegértés írásban – Szövegértés szóban 

Irodalmi szövegekben a meghökkentő cím és szöveg meghökkentése 

A szövegkohézió, a szövegegységek ismerete. 

Szövegfeldolgozás algoritmusainak gyakorlása. 

 

Humor az irodalomban 

A szöveg alapértelmezésén túl a másodlagos jelentésének 

felismerése. A szövegértő képesség fejlesztése különböző 

szövegtípusokon keresztül. 

 

Jegyzetelési technikák – Filmkritika  

Tartalmi kivonat készítése folyószöveggel, fogalmi háló készítése, 

gondolati térkép készítése, kulcsszavak kiemelése, cédulázás. 

Az alkalmazott szövegen keresztül médiatudatos magatartás 

alakítása.  

Az információforrások kritikus használatának gyakorlása. 

 

Kérdéskultúra, kérdésértelmezés 

Ösztönző, megtámogató problémaszító, -megoldást elősegítő 

hozzáállás, gondolkodtató kérdéskultúra kialakítása.  

A kérdésértelmezés, mint szövegértési problematika fejlesztése. 

Magyar nyelv, 

Irodalom: 

A szövegértő képesség 

fejlesztése különböző 

típusú szövegeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szövegértés, szövegalkotás, vázlat, gondolati térkép, jegyzet 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészséges életmód – környezettudatosság 

Órakeret 

3 óra  

Előzetes tudás Ember és környezetének kapcsolata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Környezettudatos magatartás alakítása. A szelektív hulladékgyűjtés 

fontossága. A környezet ismerete és szeretete. A fenntarthatóság 

fogalmának ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A környezettudatos magatartás 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét az életformák gazdag változatosságára 

a természetben és a kultúrában. Tudatosítsuk, hogy az erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használják.  

 

Ismeretterjesztő szöveg a szelektív hulladékgyűjtésről 

Cél, hogy a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.  

 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági 

és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat 

idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 

 

 

Természetismeret: 

az emberi szervezet 

működése 

 

 

Természetismeret:  

Környezetvédelem, 

tájvédelem 

 



környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezettudatos magatartás. Szelektív hulladékgyűjtés. Fenntarthatóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi a pályánk? 

Órakeret  

3 óra  

Előzetes tudás 
Tantárgyak követelményeinek és tartalmának ismerete. Saját 

képességek felmérése. Szakmákhoz kapcsolódó ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók ismerjék fel, hogy bizonyos tulajdonságaik, akár belső, akár 

külső alkalmassá vagy alkalmatlanná teszik őket egyes szakmák 

elsajátítására. A személyiségük, az érdeklődésük legyen befolyásoló 

tényező a szakmaválasztásban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Érdeklődési kör 

Mely területek, milyen tantárgyak, milyen iskolán kívüli 

tevékenységek motiválják a tanulókat?  

 

Melyik a kedvenc tantárgyam? 

Kommunikáció – Érvelés. Tudják a tanulók érvekkel alátámasztani, 

hogy miért az a tantárgy a kedvencük. 

 

Miben vagyok jó? Hol kell fejlődnöm? 

Önismereti tréning. 

 

Egy szakma bemutatása 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez 

képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. 

 

Énkép, önismeret 

A magunkról alkotott kép alapján elindulva kapcsolódások keresése 

az egyes személyiségtulajdonságok és szakmák között 

 

Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a tanulók 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 

megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, 

foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető 

erőfeszítések megtételére.  

 

 

 

Technika, Vizuális 

kultúra, Ének-zene, 

Informatika 

 

 

 

 

 

Technika, Vizuális 

kultúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

érdeklődési kör, önértékelés, személyiségjegyek,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági életre nevelés 

Órakeret  

3 óra  

Előzetes tudás 

Különböző hivatalok ismeret. Mit, hol ügyintézünk? Milyen 

tevékenységeket, feladatok lát el a postahivatal? Az internet világában 

hogyan kommunikálhatunk? 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Családi kiadások a postán. 

Ismerjék meg a tanulók és tudják önállóan is használni a posta 

szolgáltatásait. Tudják, hogy a szolgáltatások is pénzbe kerülnek. 

Tudjanak a hivatali környezetben megfelelő magatartásmintákat 

alkalmazni.  

 

Saját ügyek intézése: diákigazolvány, szakköri jelentkezés stb. 

Vállaljanak a tanulók felelősséget, alakítsuk ki bennük az önálló 

cselekvés igényét. A tanulók tevékeny részvételére építő ügyintézés 

hatékonyan támogatja a megbízhatóság kialakítását.  

 

Az internet világa, avagy idő és költséghatékony kommunikációs 

formák: SMS, e-mail, chat 

Ismerjék meg a tanulók az internet nyújtotta kommunikációs 

lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika: 

e-mail, chat 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Osztályfőnöki órák foglalkozási terve 

Éves óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

Óra Téma, tevékenység 

1.témakör: Változás –szabály –rendszer –értékelés –szervezés        9 óra 
 

1. Év eleji adminisztrációs feladatok 

2. Megbízatások az osztályban, feladattudat, az osztályban szükséges felelősök 

megválasztása. Osztályönkormányzat megalakulása 

3. 

 

Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat 

Közösségalakítás, formálás. Új ismeretek szerzése a társakról, egymásról való 

tudás, ismeret bővítése élményeken keresztül: pl. nyári élmények 

4. Boldogságóra: Hála gyakorlása 

5. Társadalmi normák, az együttélés szabályai családban, iskolában, baráti 

közösségben 

6. 

 

Házirend, iskolai normák, szabályok. Jogok és kötelezettségek 

Szociometria 

7. Boldogságóra: Az optimizmus gyakorlása 

8. Együttműködési képesség fejlesztése. Az osztálydemokrácia alapjainak 

szélesítése. 

9. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 

elsajátításának támogatása 

2. témakör: Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben,                     4 óra 

a családban?   
10. 

 

Milyen teljesítményt várok önmagamtól a hatodik osztályban? Célkitűzés, 

önmegvalósítás 

Jellemzés – Önjellemzés  

11. Boldogságóra: Társas kapcsolatok ápolása 

12. Társismeret: Milyennek látok másokat? Mások hogyan látnak engem? A 

szociális érzékenység fejlesztése, a másság elfogadása. Az együttélés 

szabályrendszere. 

13. A barátság fogalmának értelmezése. Az osztályközösség: Mi a közösség célja? 

Kik a közösség tagjai? Milyen normák érvényesek ebben a közösségben?  

5. témakör Kommunikáció – médiatudatosság                  8 óra 
14. Értelek, nem értelek, félreértelek! Szituációs játékok: kommunikációs zavarok 

bemutatására 



15.  Boldogságóra: Boldogító jó cselekedetek 

16. 

 

Neked tetszett? Kritikus megnyilvánulások könyvvel, filmmel kapcsolatosan 

Hírek a tv-ből, rádióból. A média tudatos kritikai kezelése 

17. 

 

Amikor nem unatkozom… A szabadidő hasznos eltöltése: hobbi, szakkör, 

sportkör stb. 

Az önállóság, önálló döntések, amelyek a testi és lelki egészséget is szolgálják, 

például a szabadidő hasznos eltöltésén keresztül. 

18. Boldogságóra: Célok kitűzése és elérése 

19. Szituációs játékok 

A beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

20. A sport szerepe az egészségmegóvásban 

21. Kommunikáció egymás között. Illemszabályok 

4.témakör: Tanuljuk a tanulást                  6 óra 
22. Boldogságóra: Megküzdési stratégiák 

23. Különböző tanulási módszerek ismerete. Tanuljunk egymástól! 

Jegyzetelési technikák  

Tartalmi kivonat készítése folyószöveggel, fogalmi háló készítése, gondolati 

térkép készítése, kulcsszavak kiemelése, cédulázás. 

24. Kérdéskultúra, kérdésértelmezés 

25. 

 

A szövegértő képesség fejlesztése különböző típusú szövegeken 

A szövegalkotó képesség fejlesztése különböző szituációkban 

26. Boldogságóra: Apró örömök élvezete 

27. Az információforrások kritikus használatának gyakorlása. 

6. témakör: Egészséges életmód, környezettudatosság                  3 óra 
28. A környezettudatos magatartás 

Környezetvédelem, tájvédelem 

 

29. Ismeretterjesztő szöveg a szelektív hulladékgyűjtésről 

30. Boldogságóra: A megbocsátás gyakorlása 

7. témakör: Mi a pályánk?            3 óra 
31. Érdeklődési kör. Melyik a kedvenc tantárgyam? Kommunikáció – Érvelés 

32. 

 

Miben vagyok jó? Hol kell fejlődnöm? Önismereti tréning. 

Egy szakma bemutatása 

8. témakör: Gazdasági életre nevelés            3 óra 
33. Családi kiadások a postán. 



34.  Boldogságóra: Testmozgás 

35. Saját ügyek intézése: diákigazolvány, szakköri jelentkezés stb. 

Felelősségvállalás, az önálló cselekvés igénye 

36. Az internet világa, avagy idő és költséghatékony kommunikációs formák: 

SMS, e-mail, chat az internet nyújtotta kommunikációs lehetőségek előnyei és 

hátrányai. 

37. Boldogságóra: Fenntartható boldogság 

38. Nyári tervek egész évi munkánk értékelése 

 

Vép, 2019. szeptember 13.                                    Somogyi Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osztályfőnöki munkaterv 

7.a osztály 

 

2019/2020. 

 

 

 

 

 

Vép, 2019. szept. 12.     Gábrielné Balikó Beatrix 

        osztályfőnök 

 

 

 



Az 7.a  osztály adatai: 

Osztálylétszám: 16 fő 

Nemek aránya: 

Fiú:   9 fő 

Lány:   7 fő 

Új tanulók : - 

Eltávozott: - 

Más településről bejáró:  2 fő   

        Bozzai : 2 fő  Nagy Petra Mira, Varga Olivér       

     

Bukás: - 

Kitűnő:  2 fő (Kiss Levente, Imre Fanni)  

SNI tanulók száma: 2 fő  

(Pintér Norbert, Varga Dzsenifer) 

BTM tanulók száma: - 

Felmentett: - 

Felmentett testnevelésből: - 

Gyermekvédelem: 

Egészségi helyzet:2 fő 

Túlkoros:- fő 

Fáradékony: 2 fő  

Szétszórt figyelmű: 3 fő 

Hiperaktív: - 

Beszédhibás: - 

Gyengelátású:2 fő  

Betegségre hajlamos: 2 fő 

Túl fejlett: 1 fő 



Testileg elmaradt a fejlődésben: - 

Tanulási nehézségekkel küzd: 4 fő 

Családdal való kapcsolatok, felmérések : 

Családok  helyzete, szerkezete:  

Elvált szülők : 4 fő 

Csonka család : 2 fő 

Nagycsaládos: 8 fő 

Veszélyeztetett: - 

Egy generációs él együtt: 13 fő 

Több generáció él együtt:2 fő 

Családi körülmények: 

Család szerkezete: 

A tanulók nagy többsége rendezett családi körülmények között él. 16 tanuló teljes értékű 

családban él, 2 tanuló nevelkedik csonkacsaládban. Az osztály kétharmada él csak a szüleivel, 

kis része nagyszülőkkel, szülők testvéreivel ill. azok családjával él együtt. 

A tanulók többsége: 12 tanuló rendezett családi körülmények között él szüleivel. 

 4 tanuló szülei elváltak, ám ebből 2 tanuló esetében maradt csak fenn a csonka  

 család, a másik két esetben rendezett család alakult ki 

Testvérek száma:  

 nincs testvére: 2 tanuló 

 egy testvér: 7 tanuló 

 két testvér: 7 tanuló  

 három testvér: 1 tanuló  

Gyermekek helye a testvérsorban: 

 legfiatalabb: 6 tanuló 

 középső:  3 tanuló 

 legidősebb: 6 tanuló 

 



Generációs együttlakás: 

 egy generációs: 12 tanuló 

 két generációs: 2 tanuló 

 három generációs: 1 tanuló 

 

Helyzetelemzés: 

Osztályomnak a két évvel ezelőtt lettem az osztályfőnöke.  Az elmúlt hetekben figyeltem 

őket, nemcsak tanulmányilag, hanem közösségileg is. Figyeltem, hogy változott a 

személyiségük, az osztály viszonya, a baráti szálak, illetve azok hogy alakultak. És 

összehasonlítottam a korábbi eredményekkel. Rádöbbentem, hogy nagyon megváltoztak a 

baráti szálak.  

Az eredmény azt mutatja, hogy mind a fiúk, mind a lányok között baráti párok 

találhatók. Közösségi csoport nem. A fiúk és lányok között baráti átfedés nincs. 

5 tanulót nem választott senki barátjának. Közülük azonban ennek ellenére nem 

mindenkiről érzem úgy, hogy a periférián lenne.  Akiknél valóban érzem is, hogy teljesen a 

periférián vannak: Varga Dzsenifer, Pintér Norbert, Pados Dominik.  A gyerekek nem 

akarnak barátkozni velük. Norbi nem is igényli, hogy a többiekkel töltse a szüneteket. 

Dzsenivel néha beszélgetnek az osztálytársak, de ő nem igazán tud bekapcsolódni a 

tinédzserek témáiba. Sokkal gyerekesebb, a fejlesztőben a nála 2-3 évvel fiatalabbakkal érzi 

jól magát. Dominik sajnos összeférhetetlen természetű. 1. osztály óta folyamatosan csúfolja a 

társait. Ezt nehezen felejtik el neki. Ráadásul ezzel azóta sem hagyott fel. Így nagyon nehéz 

lesz barátot szereznie. Segítem hármukat, hogy kikerüljenek a perifériából.  

Közösségi munka: 

Már van egy aktív mag, aki irányítja az osztályt. Rájuk hallgatnak az osztálytársak. A többiek 

még próbálnak helyezkedni. Tavalyi tanévben rájöttem, hogy csak akkor működik jól az 

osztályközösség, ha személyre szólóan elosztom a feladatokat, csakis akkor végzik el 

becsületesen!  

Többen is aktívak a programok megvalósításában, igaz még segítséget, támogatást igényelnek 

hozzá. Ezt igyekszem mindig megadni. 

 

Egyik fontos feladatomnak tartom a segítségadást, hogy a gyerekek önmaguk kialakíthassák 

azt a csoportot, akik jó irányban tudják vinni az osztályt, és megtanulják, hogy a közösségért 

mindenki felelős- azért mindenki egyaránt kell, hogy tegyen.  

 



 Másik fontos feladat, hogy egységes osztályközösséggé kovácsolódjon az osztály. A 

különböző iskolán kívüli programjaink (szabadidős programok: túrák, kori, mozi) is a 

közösség összetartozását erősítik.  

A gyerekek igényei között is az szerepel, hogy legyenek közös szabadidős programok, közös 

osztálydélutánok.  Az 7.b-s osztályfőnökkel egyetértve azt is fontosnak tartjuk, hogy az 

évfolyamnak közös programokat szervezzünk, ami nem ellenségeskedést, inkább összefogást, 

barátságot szül a két osztály között.  

A közösség erősítéséhez tartozik, hogy mindenki megtalálja saját helyét benne. Ezt segítik az 

osztályfőnöki órák önismereti anyagai, beszélgető-körei. 

 Az osztályban azonban sok a kezdeményező gyerek, igyekszem fenntartani a 

motivációjukat. A tanulók ítélőképessége megfelelő: pontosan tudják, hogy melyek azok a 

cselekvések, amiket megtilt a házirend, s felismerik az ellenszegülő magatartást. Aztán persze 

néha mégis elfelejtik és megszegik azt. A tanulók személyi higiéniája többnyire megfelelő. 

Osztályfőnöki órán ismertetem a higiénia fontosságát.  

 

Magatartási helyzet: 

Az osztály tanulóinak magatartása összességében jónak mondható, 2-3 tanuló kivételével. 

Összességében nyugodt hangulatban zajlanak az órák. Kiegyensúlyozott osztály, könnyű 

tanórát tartani, mert nem kell állandóan fegyelmezni a tanulókat, 1-1 esettől eltekintve. 

Tanórán legtöbbször Pados Dominikkal van probléma, aki hajlamos az osztálytársai 

csúfolására, ledegradálására. A tanórákon nehezen tudja visszafogni magát Kiss Levente, 

jelentkezés nélkül hajlamos bekiabálni a válaszokat, türelmetlen, ne nehezen tudja kivárni 

társait gyakran hallható tőle cinikus megjegyzés. A pedagógusoktól is ezt a visszajelzést 

hallom. Viszont a korábbi tanévekhez képest Levente változott, igyekszik a tanórai 

viselkedési normákat betartani, sokat változott előnyére.  A tanulók aktivitása megfelelő.  

A tanulók szüleivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A folyamatos kapcsolatot, naprakész 

információ átadást, a támogatást nagyon fontosnak tartom, hiszen ez a tanulók érdeke, csak 

úgy tudunk együtt dolgozni. 

A tanulókkal órák után gyakran beszélgetek egyénileg és kisebb csoportokban is. Ilyenkor 

személyes dolgaikban is tanácsot kérnek. 

 

Fontos feladatok: 

A tanév egyik célja: 

egymás elfogadását,  türelmes, szép szóval történő problémamegoldást.  

A tanulók nagy része szívesen segít a másiknak, ezt tovább szeretném szorgalmazni.  



Csak fegyelmezett  körülmények között, fegyelmezett magaviseletű légkörben lehet tanulni és 

eredményesen dolgozni!! 

Humánus magatartásminták erősítése, tisztelettudó magatartásra nevelés 

 -Figyelmes, udvarias viselkedés a társaikkal és pedagógusokkal szemben 

 -Viselkedéskultúra, illem 

 -Osztályfőnöki órán feldolgozzuk az illemtan különböző területeit 

Megfelelő osztályközösség teremtése 

Jó belső légkör teremtése 

Hátrányos helyzetűek, gyengék segítése 

Rendbontók feladattal való ellátása 

Jó közösségi munkáért jutalmazás 

Tanulmányi munka: 

Az osztály tanuláshoz való viszonya átlagos. A tanulók nagyobb része képes önálló munkára. 

Az osztályban több a gyenge képességű tanuló, 2 tanuló kapott SNI státuszt.  Így bár a 

tanulók egy része képességének megfelelően teljesít, mégis gyengébb eredményt ér el. 

Nagyon fontos- elengedhetetlen a differenciálás a mindennapi munkánkban.  

Van 4-5 jó képességű és nagyon szorgalmas tanuló, akik szorgalmukkal példát mutatnak a 

többieknek. A tavalyi év végén 3 kitűnő és 1 jeles tanuló volt! 

Ők mindannyian ügyesek, törtetőek, és vállalnak extra feladatokat, extra tanulást, szorgalmi 

feladatot is. (Tancsics Kornél,Imre Fanni, Kiss Levente illetve  Németh Nikol) Szerencsére az 

osztály elfogadja, szereti és ’felnéz’ rájuk, így ennek pozitív hatása lehet az osztály tanuláshoz 

való hozzáállásához. Mintaként szolgálnak a többiek számára 

Néhányan nagyobb szorgalommal jobb eredményt tudnának elérni (Bokor Stefánia és Dalma, 

Böröndi Anasztázia).  

A szorgalmas tanulók a kötelező feladatokon túl is bővítik ismereteiket, gyakran 

hozzáolvasnak a tanultakhoz. A gyengébbeket felzárkóztatással segítjük.  Az osztályfőnöki 

órákon havonta értékeljük a hét munkáját, ellenőrzöm az érdemjegyeket.  

A gyerekek többsége ebben az életkorban nehezen birkózik meg a megnövekedett 

tananyaggal, új tanulási módszereket kell elsajátítani. Több osztályfőnöki óránk feladata: az 

értelemszerű tanulás módszerének és menetének elsajátítása. Gyakoroljuk az ehhez 

elengedhetetlen értő olvasást, a lényegkiemelést; és a célom, hogy ne az értelem nélküli 

magolást válasszák. 



Folyamatos feladatunk a tanórai fegyelem betartása, motiváció, folyamatos ellenőrzés és 

értékelés, a rendszeres tanulás szokásainak kialakítása és a tanulási hibák kiküszöbölése, a 

tanórákon való aktív részvétel. 

 

A tanulók érdeklődési köre sokszínű.  11 tanuló jár szakkörre: 

Dráma: Bokor Dalma, Imre Fanni, Németh Nikol 

Labdarúgás: Kiss Levente, Lakics Richárd, Tancsics Kornél, Gombás Marcell 

Lánylabdarúgás: Bokor Dalma, Böröndi Anasztázia, Varga Dzsenifer  

Angol szakkör: Kiss Levente, Németh Nikol, Gombás Marcell 

Kézműves: Varga Marcell, Varga Olivér 

Programterv: 

 

Szeptember: Tisztségviselők megválasztása 

 Házirend ismertetése 

 Szakkörök ismertetése 

 Papírgyűjtés 

Október:   

 Megemlékezés az Aradi Vértanukról    

 Határtalanul kirándulás 

    

November:  Egészségnevelés 

 Az egészséges táplálkozás, a kulturált étkezés szabályai 

 Egészséges ételek készítése 

 

December: Télapó: egymás megajándékozása 

Karácsony a szeretet ünnepe- közös díszkészítés, osztály karácsonyfa 

feldíszítése együtt 

 



Január: Szánkó-túra  

I. félév vége: gyengék segítése 

tanulmányi munka értékelése 

Február: Farsang 

Közös beöltözés az iskolai farsangra- rövid műsorral, erre felkészülés 

 Sz.helyi Műjégpálya: korcsolyázás 

Március: Mozilátogatás Szombathelyre 

   

Április: Húsvéti készülődés, szokások régen és ma  

 Gyalogtúra valamely környező faluba  

Május:                           Takács János emléktorna 

Június: Szalonnasütés a szülőkkel együtt, sportprogramokkal színesítve 

  

Szülői Közösség tagjai:      Horváth Dóra 

             Nagy Emőke 

Az osztály önkormányzata:  

 Osztálytitkár: Gombás Marcell 

 Osztálytitkár helyettes: Derdák Olivér 

 Szabadidő felelős: Bokor Dalma 

 Környezetfelelős: Pados Dominik 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

Szociometriai felmérés: 

 

Bokor Dalma  Bokor Stefánia        Varga Dzsenifer 

                             

          

Nagy Petra  Böröndi Anasztázia   Imre Fanni    Németh Nikol 

 

 

            Pados Dominik 

    Lakics Richárd   Derdák Olivér 

           Varga Marcell 

 

Gombás Marcell   Varga Olivér    Kiss Levente    Tancsics 

Kornél 

  

Pintér Norbert 

 

Osztályfőnöki órák témái: 

 

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS  

1. Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat  

2. Mit várunk a tanévtől? Félévi bizonyítványterv készítése 

3. Tanulói jogok és kötelességek DÖK  

KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A CSALÁDBAN?  

4-5. Helyem az osztályban  

6. Hogyan változtam az elmúlt években: külső és belső tulajdonságok  



GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS  

7-8. Pénzvilág és gazdaság osztályszinten – projekt 2 órában  

9. Osztály szintű karácsony költségvetésének készítése  

 

TANULJUK A TANULÁST  

10-11. Jegyzetelési technikák – projekt 2 órában  

12-14. Kiselőadások készítése – a szóbeli kommunikáció gyakorlása  

15-17. Kiselőadások készítése prezentációval  

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS 2 ÓRA  

18. Félévi értékelés. Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom?  

19. Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák felosztása  

KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A CSALÁDBAN?  

20. Énkép és önismeret  

21. Testbeszéd, beszélnek a testrészeink  

KOMMUNIKÁCIÓ  

22-23. Hogyan mondjam?  

24-27. Szituációs játékok: vita, meggyőzés, kérdésfeltevés  

KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A CSALÁDBAN?  

28. Barátságtérkép  

29-30. A felnőttek és én  

GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS  

31-32. Pénzvilág és gazdaság osztályszinten, a projekt megvalósulásának elemzése  

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS 4 ÓRA  

33. Éves munka önértékelése.  

34. Éves munka közösségi értékelése  

35. Osztálykirándulás – élménykommunikáció  

36. A nyári szünidő tervezése. 



 

 

 

 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV 

7.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vép, 2019. 09. 09.        Soós Eszter 



Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról: 

Tanulók száma: 15 fő, ebből leány 8 fő, fiú 7 fő  

Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló: 1 fő 

Sajátos nevelési igényű tanuló: 5 fő  

Idegen nyelv tanulása: angol: 5 fő   

 német: 10 fő 

Második idegen nyelvet tanul: angol: 5 fő 

      német: 4 fő 

Más településről (Kenéz) bejáró tanuló:2 fő 

Kitűnő: Németh Boglárka, Habda Patrik 

 

 

Család helyzete, szerkezete: 

 

Két édes szülő nevel: 12 fő 

Édesanya: 2 fő 

Nagyszülők, nagynéni: 1 fő 

Testvérek száma: nincs testvér: 3 fő 

                             egy testvér:  7 fő         két testvér:     4 fő          három testvér: 1 fő 

                             

Otthonában van számítógép: 15 fő 

           Rendelkezik internet hozzáféréssel: 15 fő 

 

Gyermekvédelem: 

Túlkoros: 1 

Tanulási nehézségekkel küzd: 6 

 

Helyzetelemzés: 

Az osztály tanulmányi átlaga a 6. osztály év végén: 4,16 volt. Kitűnő tanuló kettő volt. 

A többség a képességeinek megfelelően teljesít, rendszeresen készül a tanórákra. Sajnos volt 

egy bukás is, de szerencsére a javítóvizsga sikerült. 

Öt SNI-s és egy BTMN-s tanulónk is van, ők kapnak segítséget, hogy tudják teljesíteni 

a követelményeket. 



Az előző tanévben nem volt nagy gond a magatartásukkal. Iskolai szinten a 

legkevesebbet hiányozták. A szorgalmukkal sincs gond egy-két kivételtől eltekintve. 

 

Kapcsolat a szülői házzal: 

 A szülők nagyon segítőkészek, aktívak. Nagy segítség volt, hogy segítettek a tanulók 

utaztatásában.   

 

Tanórákat követő iskolai és iskolán kívüli elfoglaltságok: 

 

Elfoglaltság Résztvevők 

száma 

Helyszín 

Felzárkóztatás matematika, fizika 5 iskola 

Dráma szakkör 1 iskola 

KRESZ szakkör 1 iskola 

Tehetséggondozás angol 2 iskola 

Zeneiskola, hegedű 1  

Fiú foci 5 Vép VSE, Lurkó 

Leány foci 3 iskola, Viktória 

Kick-box 1 Szombathely 

Művészeti iskola: Kézműves 2 iskola 

Úszás 1 Szombathely 

Énekkar 2 iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Éves programterv 

Szeptember 

- Osztályönkormányzat megalakulása 

- Részvétel a Diáktanács választáson 

- Pályaorientációs show 

- Tanteremdíszítés 

- Bekapcsolódás az iskolai Zöldkártya gyűjtő versenybe  

- Papírgyűjtés 

Október 

- Határtalanul: Felvidék (okt. 13-16.) 

- Iskolai ünnepségek /okt.6. ,23./ 

November 

- Egészség hét 

- Pályaorientációs nap 

- Adventi forgatag 

December 

- Mikulás - ajándékozás 

- Karácsony 

Január 

- Korcsolyázás 

- Iskolai ünnepség/ Don-kanyar / 

- Félévzárás – osztályfőnöki értékelés 

Február 

- Farsang 

Március 

- Iskolai ünnepség /márc.15./ 

- Pénzhét témahét 

Április 

- Részvétel az ökoiskola Föld napján rendezett programokon 

- Testvérosztály program  

- Papírgyűjtés   

Május 

- Gyereknap 



- Takács János Emléktorna – szurkolás a fiúknak 

- Hatosfogat Művészeti Fesztivál 

Június 

- Iskolai ünnepség 

- Kerékpártúra, teke (Pecöl) 

- A tanév zárása – osztályfőnöki értékelés 

- Legek kirándulása 

- Sporttábor 

- Művészeti tábor 

 

 

Felelősök az osztályban: 

   osztálytitkár:     Szijártó Jázmin 

   osztálytitkár-helyettes:   Vilics Márk 

   szabadidő felelős:    Németh Boglárka 

   környezetvédelmi felelős:   Fazekas Gergely 

 

Célok, feladatok: 

- a kulturált viselkedésformák és a magatartási normák elfogadtatása és elsajátítása 

- önismeret kialakítás, fejlesztése 

- helyes önértékelés 

- kritikus gondolkodás alkalmazása 

- kulturált viselkedés, illemszabályok elsajátítása 

- iskolai elvárások, követelmények és a Házirend megismertetése és betartása, 

betartatása 

- környezettudatos gondolkodás 

- egészséges életmód 

 

 

SZOCIOMETRIA 

 



Simon Enikő   Szijártó Jázmin   

 

  Németh Boglárka   László Virág Dzsenifer 

 

 

Komláti Jázmin   Beke Katrin    Szijártó Kármen 

 

Kertész Cintia        

 

 

Fazekas Gergely  Vilics Márk  Rigler Kevin 

 

Szekeres Kornél  Habda Patrik  Nagy Balázs 

 

Csonka Ábel  

 

Elemzés: 

- vannak kölcsönös barátságok 

- a lányoknál és a fiúknál is van egy központi személy 

- van négy olyan tanuló, akit senki sem választott, de szerencsére mind a 

négyüknek van barátja a párhuzamos osztályban 

 

 

 

 

 

 



Az osztályfőnöki órák tematikus terve 

 

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS  

1. Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat  

2. Mit várunk a tanévtől? Félévi bizonyítványterv készítése 

3. Tanulói jogok és kötelességek DÖK  

 

KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A CSALÁDBAN?  

4-5. Helyem az osztályban  

6. Hogyan változtam az elmúlt években: külső és belső tulajdonságok 

  

GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS  

7-8. Pénzvilág és gazdaság osztályszinten – projekt 2 órában  

9. Osztály szintű karácsony költségvetésének készítése 

 

TANULJUK A TANULÁST  

10-11. Jegyzetelési technikák – projekt 2 órában  

12-14. Kiselőadások készítése – a szóbeli kommunikáció gyakorlása  

15-17. Kiselőadások készítése prezentációval 

 

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS 2 ÓRA  

18. Félévi értékelés. Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom?  

19. Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák felosztása 

  

KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A CSALÁDBAN?  

20. Énkép és önismeret  

21. Testbeszéd, beszélnek a testrészeink 

  

KOMMUNIKÁCIÓ  

22-23. Hogyan mondjam?  

24-27. Szituációs játékok: vita, meggyőzés, kérdésfeltevés 

  

 



KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A CSALÁDBAN?  

28. Barátságtérkép  

29-30. A felnőttek és én 

  

GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS  

31-32. Pénzvilág és gazdaság osztályszinten, a projekt megvalósulásának elemzése 

  

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS 4 ÓRA  

33. Éves munka önértékelése.  

34. Éves munka közösségi értékelése  

35. Osztálykirándulás – élménykommunikáció  

36. A nyári szünidő tervezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKATERV 

8.A osztály 

 

Vép, 2019. szeptember                         Király Edit 

 



Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról: 

Tanulók száma: 16 fő, ebből lány 9 fő, fiú 7 fő 

Életkor szerint: 14 éves: 8 fő    13 éves: 8 fő         

Sajátos nevelési igényű tanuló: 1 fő 

Hátrányos helyzetű: - 

Az iskolában étkező: 1 fő  

Idegen nyelv tanulása: angol: 9 fő  

                                     német: 7 fő 

Második idegen nyelv, angol:  5 fő 

                                     német: 8 fő 

Más településről bejáró tanuló:1 fő-Bozzai 

                                                     

Család helyzete, szerkezete: 

 

Két édes szülő nevel: 13 fő 

Édesanya nevel:         3 fő 

Testvérek száma: nincs testvér: 4 fő 

                             egy testvér: 9            két testvér: 3              

                             

Otthonában van számítógép: 16 fő 

Rendelkezik internet hozzáféréssel: 16 fő 

 

Iskolába közlekedik: gyalog: 6 fő       kerékpárral: 6 fő              autóbusszal: - fő 

                                 autóval: 4 fő                     váltakozva: 2 fő 

 

Egészségi helyzet: 

Túlkoros: - fő 

Fáradékony: - fő 

Szétszórt figyelmű: 1 fő 

Beszédhibás: - fő 

Gyenge látású, szemüveget visel: 5 fő 

Epilepsziás: - fő 

Betegségre hajlamos: 3 fő 



Túlfejlett: 1 fő  

Az osztályban egy sajátos nevelési igényű tanuló van. 

 

Tanórákat követő iskolai és iskolán kívüli elfoglaltságok: 

 

Elfoglaltság Résztvevők 

száma 

Helyszín 

Tehetséggondozás-matematika 10 iskola 

Felzárkóztatás- matematika-ajánlott 3-4 iskola 

Tehetséggondozás angol nyelv 3 iskola 

Tehetséggondozás-magyar nyelv 5 iskola 

Dráma szakkör 1 iskola 

Fiú futball                6 Vép VSE 

Lány futball                1 Haladás-Viktória FC 

Kick-box 1 Szombathely, 

Agrobio Egyesület 

Lovaglás 1 Bozzai 

Iskolai Diákönkormányzat 3 iskola 

   

   

 

 

A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenységek: 

- folyamatos konzultáció az osztályban tanító kollégákkal, 

- a felzárkóztató foglalkozásokon való részvétel  ellenőrzése, a tanulásban 

nehézséggel küzdő tanulók számára ajánlottá tétele 

- a diákok tanulmányi eredményének folyamatos nyomon követése, szülők 

tájékoztatása 

- társosztályfőnök ebben a tanévben nincs 

- a tanév legfontosabb feladata a tanulók felkészítése a középiskolai tanulmányaikra; 

fontos a tanulók informálása a lehetőségekről (ezt különböző fórumokon és 

programok keretében kapják meg); majd segítségnyújtás a megfelelő iskolák 

kiválasztásánál (szülők bevonásával természetesen); a megfelelő viselkedéskultúra 



közvetítése az általános iskolából a középiskolába való átmenet megtalálására és 

könnyebbé tételére  

 

Közösségalakítás színterei, eszközei, formái: 

1. Betartandó „belső” szabályok, magatartásbeli/viselkedésbeli elvárások  

 

Az első osztályfőnöki órákon értelmeztük a Házirendet, tisztáztuk osztályunkra 

vonatkozó alapszabályokat. Folyamatosan megbeszéljük a felmerülő 

problémákat.(tanórai viselkedés; hiányzások és következményei) 

 

2. Az  osztály tanulóival való kapcsolattartás, az egyéni problémák megbeszélésének 

módjai, szabályai: 

- osztályfőnöki órák  

            -     bármelyik szünet igény szerint 

- személyes elbeszélgetések 

  

3. Közösségépítés 

- Aktívan részt veszünk az iskolai rendezvényeken, programokon. 

- Kapcsolat az alsós „testvérosztállyal (4.A). Közös program szervezését is 

tervezzük a tanév folyamán( Mikulás) . 

- Közös programjainkba a szülőket is próbáljuk bevonni. A gyerekek mögött 

rendkívül aktív és segítőkész szülői háttér áll, akik a múlt tanév folyamán is 

többször bizonyították már pozitív hozzáállásukat az iskola irányába.(nemcsak a 

Szülői Munkaközösség tagjai) 

- Megválasztottuk az osztályönkormányzatot. Az osztálytitkár Dömötör Hanna, 

helyettese Habda Heléna és Czeglédy Balázs. 

Szabadidő felelős Kányási Dorka és Szabó Levente. 

Környezetvédelmi felelős Antal Emese és Deres Máté. 

- Osztálykirándulás megszervezése. Részletes tervezet a későbbiekben. 

 

Éves programterv 

Szeptember 

- Osztályönkormányzat megalakulása, felelősök megválasztása 

- Tanteremdíszítés 



- Pályaorientációs Show 

- Papírgyűjtés 

Október 

- Felsőssé avatás diszkó (Halloween- party) 

- Iskolai ünnepségek /okt.6. ,23./ 

- Közös szabadidős program tervezése  

November 

- Tekézés  

- Múzeumpedagógiai foglalkozás 

- Pályaorientációs nap 

- Adventi forgatag 

December 

- Mikulásdélután- testvérosztállyal 

- Karácsonyi program – egymás megajándékozása 

- Karácsony-iskolai műsor 

Január 

- Korcsolyázás/szánkózás 

- Iskolai ünnepség/ Don-kanyar / 

- Félévzárás – osztályfőnöki értékelés 

Február 

- Farsang 

Március 

- Iskolai ünnepség /márc.15./ 

- Témahét: A pénz világa 

- Múzeumpedagógiai foglalkozás 

Április 

- Kerti munka vállalása  

- Papírgyűjtés 

             -    Költészet napja                

Május 

- Hatosfogat Művészeti Fesztivál 

- Takács János Emléktorna – szurkolás a fiúknak 

Június 

- Osztálykirándulás: Graz/Bécs? Még tervezés alatt. 



- Iskolai ünnepség 

- A tanév zárása – osztályfőnöki értékelés 

- Legek kirándulása 

- Tanévet záró osztályprogram 

 

 

 

 

  Osztálykirándulás tervezet 

 

Időpont: 2019. június 5. 

Helyszín: Graz vagy Bécs, csak tervezet 

Utazás: 20 fős kisbusszal 

Kísérő: Szülők 

Programok: szervezés alatt 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szociometria 

 

Dömötör Hanna → Kányási Dorka 

   ↑                                    ↓ ↑ 
            Antal Emese                Jávorics Nikoletta 

                                 

 

 

Pankotay Zsófia                                                Tamási Andrea Elizabet 

  ↓↑                                 ↓↑ 

Varga Gréta                                                              Habda Heléna 

                                                                                              ↑ 

                                                  Szabó Levente  →  Deres Máté 

 

 

 

Jánosi Dorottya                                    Czeglédy Balázs → Auer Áron 

   ↑↓                                       ↑↓ 

Csonka Áron  ← Eredics Milán                                           Illés Máté 

 

 

 

 

 

 

 

 



A szociometria elemzése 

 

Az osztály szociometriai elrendezése a következőket mutatja: 

- A tavalyi évhez képest jelentősen változtak az osztályban meglévő kapcsolatok. Míg tavaly 

két személy (Kányási Dorka, Auer Áron) köré csoportosult a tanulók többsége, addig idén a 

közösség széthúzóbb képet mutat. 

- Míg tavaly kettő kölcsönös baráti kapcsolat volt megtalálható, addig ebben az évben már öt. 

- Vannak tanulók, akik jóval kisebb népszerűségnek örvendenek, azaz senki nem választotta 

őket (Antal Emese, Eredics Milán, Czeglédy Balázs, Szabó Levente). 

- Lányok esetében a kapott eredmény elég képlékeny, abból kiindulva, hogy az elmúlt tanév 

végén egészen más baráti kapcsolatok voltak megfigyelhetők. 

-  Fiú-lány kapcsolat esetében véleményem szerint a rokonsági viszonyok a meghatározók. 

- Fiúknál is vannak változások. Ami talán állandóbb dolog, szinte ötödik osztály óta, Auer 

Áron népszerűsége. 

Az elmúlt évek szociometriáinak elemzését nézve megfigyelhető, hogy míg a felső tagozat 

alsóbb évfolyamain a népszerűségi listát a jó tanulók vezették, azaz a többiek mintegy 

példaképként tekintettek rájuk és választották ki őket „barátnak”. Mostanra mintha átalakult 

volna a barátság kifejezés tartalma számukra, azaz éppen hogy nem a legjobb tanulók a 

legnépszerűbbek. Lehet ennek egyfajta irigység is az oka, de sokkal inkább az, hogy rájöttek 

arra, a barátság alapja nem feltétlenül a „jó tanulóság”. Léteznek ennél sokkal fontosabb 

emberi tulajdonságok. 

 

 

 

 

 

Tanmenetjavaslat tartalmi felosztása 

8. évfolyam  

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS  

1. Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat  

2. Mit várunk a tanévtől? Félévi szöveges értékelés készítése előre  

GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS 2 ÓRA  



3-4. Utazás kirándulásszervezés  

MI A PÁLYÁNK?  

5-6. Mindenki tehetséges valamiben. Te miben?  

7-11. Pályaorientáció. Pályaválasztás  

12. Hogyan készülök az írásbeli felvételire?  

13. Az önéletrajz  

14-15 Felvételi adminisztráció, jelentkezési lapok  

16. Az írásbeli felvételi tapasztalatai  

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS  

17. Félévi értékelés. Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom?  

18. Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák felosztása  

MI A PÁLYÁNK?  

19. Hogyan készülök a szóbeli felvételire – kommunikációs gyakorlatok  

20-21. A divat, amely megmondja ki vagy  

22. Megjelenés a felvételin  

23-24. A szóbeli felvételi tapasztalatai  

GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS  

25-26. Utazás kirándulásszervezés  

27. Praktikumok  

KOMMUNIKÁCIÓ  

28. Internetnyelv  

29-30. Etikett netikett  

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG  

31-32. Halló fiúk, halló lányok 2 óra  

33-34. Szerelem és más dolgok  

35-36. Tanév értékelése. Tervek a nyárra. 

 

 



2019/2020. tanév 

 

JELENLEGI OSZTÁLY NÉVSOR 

8. B 

1. Boncz Flóra Auróra 

2. Borovics Kornél 

3. Czene Roland 

4. Herceg Adrienn Vanessza 

5. Komláti László Bendegúz 

6. Kovács-Torma Natália 

7. Márkus Dorina 

8. Nagy Kristóf 

9. Németh Levente 

10. Nyári Zsaklin Ramóna 

11. Őri Máté Sándor 

12. Pintér Angéla 

13. Polgár Bence László 

14. Sinkó Rebeka 

15. Szabó Laura 

16. Szijj Orsolya 

Társ osztályfőnök: Bodáné Szabó Andrea 

 

 



1. Helyzetelemzés 

Év eleji osztálylétszám: 16 fő 

Egyéni tanrend: Czene Roland 

Fiúk: 7 fő  

Lányok: 9 fő 

Bejáró tanulók: 3 fő                                                  

BTM: Boncz Flóra, Márkus Dorina, Sinkó Rebeka 

SNI: Herceg Adrienn Vanessza, Komláti László, Nyári Zsaklin                                                    

1. Gyermekvédelem 

Fáradékony: Boncz Flóra, Komláti László, Nyári Zsaklin 

Szétszórt figyelmű: Boncz Flóra, Komláti László 

Hiperaktív: Komláti László 

Betegségre hajlamos: Herceg Adrienn Vanessza, Kovács-Torma Natália, Szijj Orsolya, 

Őri Máté 

Testileg elmaradt a fejlődésben: Nyári Zsaklin 

Túl fejlett: Herczeg Adrienn Vanessza 

Túl koros: Czene Roland 

2. Családdal való kapcsolatok, felmérések 

Elvált szülők: 3 fő  

Nagycsaládos: 6 fő 

Nagyszülőkkel élő gyermek: 2 fő 

Elvált/csonka család: 3 fő   

Hátrányos helyzetűek: Nyári Zsaklin HHH  



Rendszeres gyermekvédelmi segély: Nyári Zsaklin 

3.  Magatartás: 

Komláti László kicsit változott, de magatartásával még mindig probléma van. Tudja mit 

csinál és tisztában van a viselkedésével, de még nem mindig van önkontrollja. Tetteit 

megbánja és bocsánatot is kér, de aztán kezdődik minden elölről. Polgár Bence rengeteget 

változott, komolyodott főleg őrá számíthatok most és Őri Mátéra. Szófogadóak, 

tisztelettudóak és segítőkészek. Nagy Kristóf még korához képest komolytalan és szétszórt.  

A lányok között most is megmaradt a hangos és a csenden csoport, de a csoport nyitott lett 

egymás iránt. Sokat beszélgetnek és megbarátkoztak egymással. Boncz Flóra, Sinkó Rebeka 

és Pintér Angéla mindig együtt vannak. Szijj Orsolya és Kovács-Torma Natália nagyon 

összetart, Márkus Dorina és Herceg Adrienn Vanessza között is jó a kapcsolat egymást 

segítik.  A lányok sokkal jobban kijönnek egymással és elfogadóbbak lettek.   

Egymás iránti tisztelet és a másik meghallgatása Komláti Lászlónak még nehezen megy. 

Mindig beleszól és kritizálja a mások véleményét, megnyilvánulását. Ez sajnos rossz példa a 

többiek számára, ezen szeretnénk majd változtatni. 

       4. Tanulmányi helyzet: 

A tanulásban akadályozott és a sajátos nevelési igényű tanulóknak órai differenciált oktatással 

remélem sikerül a továbbtanulás. A három SNI tanuló közül Herczeg Vanessza a 

legtudatosabb és szorgalmasabb. Komláti Lászlónak sikerült pót vizsgát tennie fizika 

tantárgyból. Megígérte, hogy az idén többet fog tanulni és legalább a továbbtanulás miatt 

összeszedi magát. 

A félévi jó eredmények nagyban segítenék azt, hogy a gyerekek felvételt nyerjenek az általuk 

választott középiskolákba. 

5. Közösségi élet és közösség formálás: 

A probléma a másság, a különböző mentalitás és természet elfogadása volt. Az esetlegesen 

felmerülő problémákat nem mindig sikerül megoldani, de azért tudnak bocsánatot kérni, ha 

valamivel megbántják egymást. Szívesen vesznek részt közösségi feladatokban és találnak ki 

programokat, szervezkedtek. Sokat és nagyon szeretnek beszélgetni, megosztani gondjaikat és 

a jó dolgokat, ami aznap történt velük az iskolában vagy akár otthon. Szeretnék ebben a 



tanévben minél több közös programot szervezni, ha tehetem az osztállyal lenni. Ez az utolsó 

évünk és a továbbtanulás miatt is fokozott figyelmet igényelnek a gyerekek. 

6. Osztálytükör: 

Polgár Bence Őri Mátéval és Nagy Kristóffal van kölcsönös választással. Nagy Kristófot a 

lányok és fiúk többsége is kedveli, ő az összekötő kapocs a fiúk és lányok között. Borovics 

Kornél és Németh Levente között még mindig jó a kapcsolat, de Németh Levente már 

választotta Polgár Bencét, Őri Mátét és Nagy Kristófot is. Borovics Kornél sajnos csak 

Németh Leventével kapcsolódik az osztály tükörben. A legerősebb kapcsolat Kovács-Torma 

Natália - Szijj Orsolya és Márkus Dorina- Herceg Andrienn Vanessza között. De most 

örvendetes, hogy keresik egymás társaságát Márkus Dorinával és  Herceg Adrienn 

Vanesszával. Nyári Zsaklin még mindig peremre van szorulva, de Szabó Laura jóban lett 

Boncz Flórával és kölcsönösen választották egymást. Pintér Angéla, Sinkó Rebeka és Boncz 

Flóra kapcsolata a legerősebb. Hozzájuk kapcsolódik a többi lány és sokkal jobban kijönnek 

egymással tavalyhoz képest.Nagyon örülök, hogy pozitív irányban változott az 

osztályközösség, amit az osztálytükör is mutat. Az osztály szerint a gyerekek Polgár Bencére, 

Boncz Flórára hallgatnak a legjobban. Az osztály szerint jó sportoló: Komláti László. 

Kiemelkedő a művészetekben: Kovács-Torma Natália          

                                                                                                   Laura                          Zsaklin 

 Levente                            Kornél   

                                             Kristóf                        Angéla                     Rebeka 

 

          Bence                                                                             Flóra 

          

                                                                                 Dorina                   Vanessza 

    Máté                            Laci                                                  

                                                                                  Orsi                            Natália                   

 



7. Egészségneveléssel kapcsolatos témák és feladatok: 

- Egészséges táplálkozás – saláták készítése 

- Drog prevenció és szexuális felvilágosítás – osztályfőnöki órákon meghívott 

előadóval 

- Lelki egészség – élmény pedagógiai játékok, művészeti tevékenységek 

- Mozgás, sport – tekézés, sport programok 

8. Kapcsolattartás a szülőkkel: 

Néhány szülő segítőkész, bármikor számíthattam rá és kérés nélkül felajánlja a segítségét. 

Remélem sikerül minél több szülőnek részt venni a szülői értekezleteken és fogadó órákon. 

Szeretnék család látogatásra menni újra, remélem a szülők partnerek lesznek ebben. 

9. Osztály programok, rendezvények: 

Részvétel a pályaorientációs napokon és szervezett programokon. Iskola látogatás. 

Tekézés. Mozi látogatás. Osztály buli. 

Karácsonyi ajándékozás, karácsonyfa díszítés. Mézes kalács sütés. Testvér osztály 

megajándékozása. 

Korcsolyázás. 

Osztálykirándulás: Budapest 

Sátorozás. 

         10.  Célok és feladatok: 

a. Egészséges életmódra nevelés. Drog prevenció. Szexuális felvilágosítás. 

b. Az osztályközösség formálása. Peremre szorultak támogatása. 

c. Egymás meghallgatása és kölcsönös bizalom és tisztelet. 

d. Félévi jó bizonyítvány. Továbbtanulásra készülés. 

e. Órákon és versenyeken való aktív részvétel. 

f. Mások természetének elfogadása. 

 

Vép, 2019. szeptember 11 .                                                              Saly Rita Veronika 
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Öko és sport munkaközösség tagjai: 
 

Kovácsné Csákvári Beatrix mk. vezető 
Bándoliné Pájer Éva 
Beke Péterné 
Pusztai Krisztina 
Saly Rita 
Stifter Lívia 
Soós Eszter 
Takács Csaba 
Reiner Dóra 
 

Tárgyi feltételek 
 
Bár sokrétű programjaink  gyakran nem köthetők konkrét iskolai helyszínhez, iskolánk 

tantermei, aulája, az ökofal és tágas, parkszerű udvarunk, valamint a településen könnyen 

elérhető terepek  az öko foglalkozásoknak megfelelő helyszínt adnak.  

A mindennapos testnevelés 1-8. évfolyamig minden osztályt, minden tanulót érint. A két 

tornaszoba minden nap első órától a hetedik óráig foglalt. Néhány alkalommal egyszerre 

három csoportnak van testnevelés órája, ilyenkor az aulát vagy a kondiszobának berendezett 

tantermet is használjuk. Az alsó tagozatos néptánc órák az aulában zajlanak. Első osztálytól 

negyedik osztályig heti egy kölyökatlétika foglalkozás van a testnevelés óra keretein belül. Jó 

idő esetén az aszfaltos pályákat is használjuk, sajnos a kézilabdapályánk burkolata 

felpúposodott, balesetveszélyes. 

 

 
 
Főbb célkitűzések 
 
Az oktatási-nevelési célok magasabb szintű megvalósítása érdekben a fogadó órákon és a nyílt 

napokon való találkozásokon kívül is nyílik lehetőség a szülők és az iskola együttműködésére. 

A nyílt programokra a szülők meghívása, illetve a papírgyűjtés, az elemek és a kupakok 

gyűjtésének segítése, a zöldkártya program otthoni támogatása,  mind-mind egymást 

erősítve járul hozzá a gyermekek szemléletformálásához. Az együttes részvétel  segíti a tanár-

szülő kommunikációt is, amire amúgy is kevesebb lehetőség adódik.  

 A sport vonatkozásában leginkább a versenyekre való eljuttatás,  a szurkolás, valamint nyílt 

sportprogramokra: pl.: mozgásfesztiválra, kirándulásra történő bekapcsolódás lehetséges.     A 
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megvalósult öko és sportprogramokról kép- és cikkanyag kerül a honlapra, tájékoztatva a 

szülőket az aktualitásokról, elismerésekről, eredményekről. 

 Intézményi kapcsolataink  az öko területén: az Önkormányzattal, a Gépészképzővel, 

egészségügyi intézményekkel, a Művelődési Házzal, a Szombathelyi Erdészettel,  Az EFOP-ban 

történő együttműködés keretében az egyházasrádóci, és a csehmindszenti iskolával,az 

elemgyűjtés kapcsán a Re-Bat kft. vel, a kupakgyűjtésben a Micimackó óvodával. 

Programjainkat sok esetben pedig a Tudás Fája Alapítvány támogatja. 

A sport területén:  Magyar Diáksport Szövetség rendszeresen küld hírlevelet, ajánlásokat, 

képzési felhívást. Az Intézményi Bozsik Program vonatkozásában az MLSZ-szel van 

együttműködési megállapodásunk. A 3. és 5. osztályosok részére az úszásoktatás ügyében a 

Szombathelyi Tankerületi Központhoz kapcsolódunk  

Intézményen belüli együttműködésünk kiterjed  a felsős és alsós munkaközösségekre 

(pl.:témahetek, projektnapok), a Művészeti Iskola kézműves tanszakára(pl. közös öko- 

kézműves délutánok, rajzpályázatok), A Diák önkormányzatra(pl.: papírgyűjtés) 

Pályázatok tekintetében két  területen vagyunk megvalósítók: Az egyik az EFOP 3.3.7-2017-

00026 pályázatban szereplő feladatok, melyek a tavaly előtti tanévtől kezdődtek, és az idei 

tanév első feléig még tartanak.  A másik pályázat, amibe júniusban kapcsolódtunk be a napközi 

tábor idején: a KEHOP.5.4.1, amely a az öko számára fontos témát az energiát járja körbe. A 

harmadik : az ökoiskolai cím háromévenkénti megújítása vált aktuálissá Célunk az örökös 

ökoiskolai cím elnyerése. Év közben pedig a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése 

történik. 

Testnevelés tekintetében tervezzük a Kinder sport pályázatban való szereplést, és ha a 

Decathlon idén is kiírja pályafelújítási lehetőséget, ismét szeretnénk indulni. 

Az erkölcsi nevelés területéhez jól illeszkednek az ökoiskola programjában is megfogalmazott, 

fenntartható és környezettudatos szemlélet-formálást elősegítő nevelési célok: egymás 

munkájának megbecsülése, feladatvállalások, szorgalom, felelősségvállalás, tisztaság-és 

rendszeretet . A madarak téli etetése, a szelektív hulladékgyűjtés, udvarunk takarítása, a 

versenyekre való felkészülés , a páros és csoportban végzett feladatok vagy éppen a 

biztonságos és etikus közlekedés elsajátítása… 

Kiváló színtere az erkölcsi nevelésnek a 8.osztályban bevezetésre került tantárgy: az 

életmentés. Az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati alapjainak megtanulásán kívül, célul 

tűztem ki a balesetek megelőzésének fontosságára való figyelemfelkeltést, az alapvető 
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anatómiai, élettani ismeretek megerősítését, a felelős magatartás kialakítását az emberi 

élet, és egészség iránt. A második félév során lehetőséget kínálunk a kismotor jogosítványhoz 

szükséges elsősegély vizsga letételéhez, az ezt igénylő 8.osztályos tanulók számára.  

A testnevelés órák és sportfoglalkozások nagymértékben hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez 

is. A viselkedési szabályok betartásának megkövetelése  (öltöző rendje, felmentések, 

felszerelés),a sporttevékenységen keresztül a jellembeli tulajdonságok: szabálykövetés, 

egymásra figyelés, becsületesség stb. alakítása manapság kiemelkedő testnevelő tanári 

feladat. Napjainkban felértékelődött a sportolás szerepe, az egészséges életmód, a jobb 

életminőség kialakításában. A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a 

tanuláshoz szükséges tulajdonságokat is megerősítsük: legyen erős, kitartó, és szorgalmas, ne 

legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést.    Az egészséges életmódra 

nevelés, a helyes táplálkozás és a személyi higiéné fontosságának hangsúlyozása mindennapos 

feladataink közé tartozik. A mindennapos testnevelés keretében alsó tagozaton heti egy óra  

kölyökatlétika és heti egy óra néptánc oktatás folyik. 

 

 A differenciálással figyelembe vesszük az egyéni haladási ütemet , és az integrált oktatási 

folyamatban együtt dolgozunk a fejlesztő és gyógypedagógussal. Az ökoiskolai program 

eszköztára éppen az SNI-s és Btmn - s gyerekek számára is kiváló lehetőséget nyújt ahhoz , 

hogy különféle tevékenységeken keresztül sikerélményekhez jussanak. A tehetséges gyerekek 

számára az alsó és a felső tagozatban is biztosítunk tantárgyi tehetséggondozást, támogatjuk  

a versenyeken való részvételt. 

 Hasonló nevelési színtérnek tervezzük  év végi ökotáborunkat is, ahol a résztvevő tanulók 

szintetizálhatják a különböző természetismereti órákon megszerzett ismereteiket, 

elmélyülhetnek az erdő csodálatos világában, gyakorolhatják  a társas kompetenciákat az 

alkalmazkodást, az egymásra figyelést stb. 

A testnevelés tanmenet aktualizálása során a tanmenetekbe beépítjük   a gyógypedagógus és 

fejlesztő pedagógussal közösen közösen elkészített ajánlásokat, különös tekintettel az enyhe 

értelmi fogyatékos, az autista és az SNI-s tanulók mozgásfejlődésére. A differenciálás a 

testnevelés tanításában több területen is elengedhetetlen:  a feladatok megértésének 

segítésében, a motivációban, a gyakorlatok végrehajtásában , és természetesen az értékelés 

során is. A tehetséges gyerekek számára, lány és fiú focit tartunk, illetve segítjük a versenyre 

való felkészítést, a versenyeken való részvételt. 
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Országos mérések közül a NETFIT felméréseit végezzük, ezek a második félév folyamán 

indulnak, és májussal bezárólag érnek véget az eredmények feltöltésével együtt. 

 

Az igazgatói munkaterv által megjelölt kiemelt feladatok a környezettudatos nevelés 

vonatkozásában. 

  

A környezettudatos viselkedés formálásában csak együttesen, több területen, többféle módon 

gyakorolva lehet eredményesen célt elérni.  

Tanórák keretein belül számtalan témakörhöz köthető a környezettudatos viselkedés fejlesztése pl.: 

Tudatosítani a társadalom működése és a környezet állapota közötti összefüggéseket. Társadalmi és 

természeti értékek megismertetése. A világ globális problémái. A környezet állapota iránti 

érzékenység, ökológiai szemlélet, helyes magatartásforma kialakítása. Környezettudatos döntések 

előkészítése. Becsüljük meg környezetünk értékeit. A természet és épített környezet megismerése, 

megszerettetése. Ismerjük az élőlények működését, kapcsolatukat a környezettel. Természetvédelem. 

(Bándoliné Pájer Éva) 

Tanórán kívül: nagyobb figyelmet szentelünk arra, hogy az öko arculat mind a viselkedésben, mind a 

külső és belső iskolai környezetben látható legyen. Pl: Szokásrendek kialakítása és átalakítása a 

kultúrált étkezés, a szünetekben való folyosói és tantermi viselkedés, a helyes mosdóhasználat 

tekintetében. (Bándoliné P.Éva, Boldizsár Katalin, Csákvári Bea). Az udvar és a kert megbecsülése, 

tisztán tartása, a szemétmentes, tiszta iskolai környezet elérésére való törekvés fontossága. Az udvari 

szemétszedést hetenkénti váltásban oldják meg az osztályok, a félév eleji kiírás szerint (Csákvári Bea, 

osztályfőnökök). Ökofaliújság folyamatos élete: aktuális események, jeles környezetvédelmi napok, 

programok, eredmények megjelenítése, a természettel kapcsolatos művészeti alkotások aulában 

történő bemutatása. (Csákvári Bea, Saly Rita)  

Meghirdetjük az Ökoráció díjat is, amely az Ökoráció Kft és a Tudás Fája Alapítvány pályázata azon 

szorgalmas gyerekek felé, akik a tanév során végzett tevékenységeikkel tanúbizonyságot tesznek a 

környezettudatos elkötelezettségükről. (Iskolavezetés) 

A Diákönkormányzat és az öko együttes tevékenysége az őszi és a tavaszi papírgyűjtések folyamán.  

A Művészeti iskola és az öko közösprogramjai: az öko-művészeti délutánok, az év élőlényei 

rajzpályázatok, a természettel kapcsolatos egyéb, évközben megjelenő rajz és művészeti pályázatok 

pl.:”Mit láttál az erdőn?”  Részvétel a Mobilitás Héten ( Saly Rita, Csákvári Bea)   
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Mindig törekszem arra, hogy újra hasznosítható anyagokkal és természetben található dolgokkal 

dolgozzunk, amit a gyerekekkel együtt gyűjtünk össze. Termések, fakéreg, levelek, faágak, toboz, 

csigaház. WC papír henger, kávékapszula, kupakok, spárga, tojás tartó, PET palack, újságpapírok. (Saly 

Rita)    

Öko-művészeti közös programnak tervezzük a tanév végi táborozást, ugyanis a környezettudatos 

szemléletformálás, a természet szeretete, a viselkedéskultúra, az élménypedagógia, a 

művészetpedagógia megjelenése közös értékünk.    (Csákvári Bea, Saly Rita)                                                

Az idei tanévben kezdeményezem azt a módszert, melynek során az öko szakkörre és 

tehetséggondozásra járó tanulókat bevonom az alsóbb osztályokban lévő gyerekek 

szemléletformálásának segítésébe. Kiselőadások, közös plakátkészítés…Hiszen, ha jó példával járnak 

elől, biztosan hatással lesznek a kisebbekre. (Csákvári Bea, Stifter Lívia) 

A madárbarát iskolai program keretében: madáretetők kihelyezése, tisztítása a madarak téli 

hónapokban történő etetése, madár megfigyelés, az év madarának megismerése, Madarak, 

fák napja alkalmával természetismereti program megtartása. Ismét felvesszük a kapcsolatot 

a Vadászmadár Kft,vel, akik tavaly is érdekes interaktív madaras napot tartottak 

iskolánkban.(Pusztai Krisztina) 

 

Örökös Ökoiskolai cím- pályázat megírása és beadása 

Tanév eleji megbeszélést kezdeményezek (Igazgató, Igazgató helyettes, öko mk vezető)), melynek 

során a pályázati kiírás, és az ennek megfelelő anyagaink átnézésre kerülnek. Az éves feladatokat a 

kritériumok alapján koordináljuk,  és megtervezzük a kiegészítéseket, pótlásokat.  

Tündérkert 

A Tündérkert ágyásainak gondozását Beke Péterné vállalta az 5. a osztályos tanulókkal. Különös 

figyelmet szenteljünk a Tündérkert adta lehetőségek tanórai használatának (évszakok, fák, bokrok, 

élővilág, kert, fűszernövények, gyógynövények, színek stb témakörökben).Tervezzük egy fűzfa 

ültetését is az iskolaudvarra(Beke Péterné). A sziklakert gondozását Somogy Gabriella technika órák 

keretében fogja végezni. A növények névtábláinak javítását Bándoliné Éva szervezte. A tanév végén 

gondolnunk kell a Tündérkert nyári szüneti gondozására is. 
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Folyamatos feladataink a következők: 

Ökofaliújság folyamatos karbantartása, aktuális hírek, programok publikálása, évszakok ,jeles 

napok megjelenítése.                                                                                                                                                                 Az 

öko és természettudományi programokon való részvétel honlapon való bemutatása cikkek, 

fényképek formájában.                                                                                                                                            Zöld 

kártya gyűjtő akció: egész tanéven átívelő iskolai verseny, amelybe minden diák benevezhet 

egyénileg. Pontokat a szelektív hulladékgyűjtések, az öko programok, a környezetvédelmi 

versenyek, az iskolazöldítési programon való aktív részvételért stb. lehet gyűjteni. Részvételi 

lehetőség a zöldkártya-kiránduláson.   

Udvarrendezés. Őszi, tavaszi nagytakarítás. Az osztályok saját területének rendben tartása.  -  

Együttműködés más munkacsoportokkal: Művészeti Isk. kézműves tanszak, 

Diákönkormányzat,  alsós és felsős munkaközösség. 

Az alábbi táblázat a tervezett programjainkat mutatja, havonkénti rendeződésben: 

 

Nap 

 

 

Esemény, tevékenység, 

megvalósítandó cél, feladat 

 

Résztvevők 

 

Felelős 

 

Szeptember 

 

 Dokumentáció 

 

  

 Munkaközösségi értekezlet. A mk. 
vezető bemutatja az idei tanév főbb 
célkitűzéseit, feladatait, lehetséges 
programjait. 

Öko-

munkaközösség 

tagjai 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes-

mk.vezető 

 Munkaközösségek munkaterveinek 
elkészítése 
A tanév eleji értekezleten 
megfogalmazott : környezettudatos 
magatartás fejlesztése 

öko mk vezető öko mk vezető 

 Öko és természetismereti 
szakkörök meghatározása, a 
foglalkozási tervek elkészítése. 

 Öko szakkör vezető 

 Közös programok meghatározása a 
Művészeti Iskola Kézműves 
tanszakával, az alsós és felsős 
munkaközösség vezetőkkel, 
valamint a Diákönkormányzattal. 

Saly Rita, Csákvári 

Bea 

öko mk. vezető 
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 Iskolai honlapon való megjelenés. 
Év eleji ökoiskolai tájékoztatás. A 
tanév során képes és írásos 
beszámolók készítése 

 Öko munkaközösség 
vezető, Süveges Péter 

 Iskolai környezet 
Ökofal környezetvédelemmel 
kapcsolatos hírekkel, hasznos 
információkkal, programokkal stb. 

 
Öko 
munkaközösség,  
ökoszakkörös 
diákok 

Öko mk. vezető 

 Szelektív hulladékgyűjtés 
megszervezése: 
papír, műanyag, kupak és használt 
elem gyűjtése a kijelölt helyeken és 
időpontokban. Az elemek és 
kupakok éve elszállításának terve, 
módja 
 

Öko 
munkaközösség 

Öko munkaközösség 
vezető 

 Madárbarát iskolai program 
megtervezése 
 

alsós diákok Pusztai Krisztina 

 A heti rendszerességgel történő 
udvartakarítás rendjének kiírása. 

 öko mk. vezető 

 Zöld kártya gyűjtő akció 
meghirdetése, elindítása. 
Felhívás és tájékoztató összeállítása  
az év eleji szülői értekezletekre. 
Személyes tájékoztatás az 
osztályoknak is. 

1-8. osztály öko mk vezető 

 Az őszi udvarrendezés 
megszervezése 

 Bándoliné Pájer Éva, 
Csákvári Bea 

. Mobilitás Hét. 
Bekapcsolódás a mobilitás Hét 
programjaiba, különös tekintettel a 
környezettudatos közlekedés 
szemléletének formálására 

1-8. osztály Saly Rita, Somogyi 
Gabriella, Soós Eszter, 
Csákvári Bea 

    
 Papírgyűjtés 1-8. osztály, szülők Saly Rita, Csákvári Bea 
Sport Családi Mozgásfesztivál  Soós Eszter 
 Felmentések ellenőrzése, 

dokument. 
 Cs. Bea, Titkárság 

 Diákolimpiai nevezések  Soós Eszter 
 Mobilitás Hét  Soós Eszter 
 Kerékpártúra Vép_Tanakajd  Soós Eszter 
  

Délutáni sportfoglalkozások 
elindítása 
 

 Takács Csaba 
 Soós Eszter 
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Október 

 

 Állatok világnapja. 
Állatmegfigyelő séta  

öko szakkör Csákvári Bea 

 Rajzpályázat. 
„Az év élőlényei” rajzpályázat 
meghirdetése. 

1-8. osztályosok Saly Rita 

 Öko vetélkedő a Művelődési 
házban. 
A Műv.Ház, a Gépészképző és a 
Hatos F. Iskola közös programja . 

6-8. osztályos 
diákok 

Csákvári Bea 

 Őszi öko kirándulás 4-5. osztályosok Csákvári Bea 

 Madármegfigyelési nap 
Madáretetők tisztítása, kihelyezése 

1-8.o Pusztai Krisztina 

 

 Levelek, gallyak összegyűjtése az 
iskola udvarán. 

1-8.osztályosok Csákvári Bea 
Bándoliné Pájer Éva 

    

 Kupakok gyűjtése, átvétele. A 
kupakok elszállítása. 

Szülők, diákok, 
ökoszakkör 
 

Bándoliné P. Éva, 

Csákvári Bea 

Sport Bozsik program  Takács Csaba 

 Kinder sport p. beadása  Csákvári Bea 

 

November 

 

 Egészség hét. 1-8. osztály Testnevelők  
 „Az év élőlényei” rajzpályázat 

eredményhirdetése 
 

1-8.osztály Saly Rita 

 Öko délután a 3.a osztályban  Stifter Lívia, Csákvári 
Bea 

sport Házi bajnokság,sport játékdélután  Soós Eszter, Takács 
Csaba 

 Diákolimpia  Soós Eszter, Takács 
Csaba 

 

December 

 

 Madaraink télen. 
Természetismereti foglalkozás alsó 
tagozatosoknak. 

4.a-b oszt. Pusztai Krisztina,  

Sport    
 Mikulás kupa Kőszeg  Takács Csaba 
 Diákolimpia  

 
 
 

 Soós Eszter,Takács 
Csaba 
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Január 

 
 Korcsolyázás 

 
5-8.o Soós Eszter 

 Bozsik téli labdarúgó tornák  Takács Csaba 
 Féléves beszámoló elkészítése, öko 

és sport munkaközösség féléves 
munkájának értékelése 

 öko és sport mk. 
vezető 

 

Február 

 

 A Tisza élővilágának napja 

 

ökoszakkör. Csákvári Bea 

 Vizes élőhelyek világnapja 

Téli gyalogtúra a Gépészképző 

mögötti patakhoz, 

madármegfigyelés, állatnyomok 

keresése, hódvár. 

3-6 oszt. 

szakkör, tg, esetleg 

napközis csoport. 

Csákvári Bea 

 Nyitott szakmai konferencia 

a szombathelyi Képtárban:  

 

Természetismereti 

tehetséggondozásra 

járó felsősök 

Beke Péterné 

Csákvári Bea 

 Az év élőlényei rajzpályázat 
meghirdetése. 

 Saly Rita 

 Az elsősegély vizsga iránti igény 

felmérése. 

  

sport Balog kupa teremlabdarúgó torna  

 

 

Takács Csaba 

 

Március 

 

 Az erdők világnapja   

 A víz világnapja 

 

3-4-5.-6 o.  öko munkaközösség,  

 Meteorológiai világnap.  

Időjárás, természet… 

ökoszakkör, 

tehetség gondozás 

Csákvári Bea 

Sport A 3. és 5. osztályosok 

úszásoktatásának szervezése. 

 Soós Eszter 

 NETFIT mérés  Soós Eszter 

 Diákolimpia  Soós Eszter, Takács 

Csaba 

 Márc. 15. ünnepség. Néptánc  Horváth Zoltán 

 

Április 
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 A Föld napja 5-8.o öko munkaközösség,  

 Udvartakarítás. Az iskola udvara és 
az iskola közvetlen környékének 
takarítása.                      

 Bándoliné P. Éva 

 Papírgyűjtés 

 

1-8.o. Saly Rita, Csákvári 

Bea 

 Tavaszi ökokirándulás 3.-8. osztály Csákvári Bea 

 Kiváncsi természet. Öveges 

program  Bolyai Labor 

5-8. osztály Beke Péterné, Soós 

Eszter 

Sport NETFIT mérés  Soós Eszter 

  Bozsik Tavaszi labdarúgó torna  Takács Csaba 

 Diákolimpia   

 

Május 

 

 Madarak és Fák napja. 

Madáriskolai program. 

 

1-4. o. Pusztai Krisztina 

 Erdei iskola 5.évfolyam 5.o. osztályfőnökök 

 A „zöld közlekedés” a 
kerékpározás  és a kresz 
ismeretének  elősegítése. 
Kerékpáros versenyek. 
 

1-8.o. Somogyi Gabriella 

 TE SZEDD!-Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért 

akcióban való részvétel 

Öko mk. vezető, 

osztályfőmökök 

 Gyermeknap az egészség és sport 

jegyében 

 

Szülői közösség 

 A zöldkártya gyűjtés lezárása. 

Értékelés. 

 Csákvári Bea 

Sport    

 Diálkolimpia  Soós Eszter 

 Takács János emléktorna  Takács Csaba 

 NETFIT feltöltés  Soós Eszter 

 

Június 

 

 Környezetvédelmi világnap 1-4.oszt.  Csákvári Bea 

 Zöldkártyagyűjtők jutalom 

kirándulása 

 

  Bándoliné P. Éva, 

Csákvári Bea 

 Tematikus napok. Az öko-sport 

munkaközösség napja 

 

 Sport mk. 

 Szemétszedés az udvaron. (év vége, 
ballagás, évzáró előtti napon) 

 Öko mk. vezető, 

Osztályfőnökök 
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 Öko- művészeti tábor 

 

 Csákvári Bea 

Sport Sport tábor  Soós Eszter 

 Éves beszámoló elkészítése, Öko-és 

sport munkaközösség éves 

munkájának értékelése 

 Csákvári Bea 

 

 

 

 



 

A Hatos Ferenc Általános Iskola 

és AMi 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

MUNKATERVE 

2019– 2020. tanév 
 

 
 

 

 

Vép, 2019. szeptember 11. 

 

 

              Készítette: Saly Rita Veronkia 

                                    DÖK segítő tanár 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. 

Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, 

közösségszervezői tevékenysége. 

Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit.  

A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. 

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével 

tervezzük. 

Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok 

ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, diákökormányzati jogokat.  

A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az 

iskolában. 

A Törvény szerinti elsőrendű feladata a érdekképviselet, ám a gyakorlatban a 

diákönkormányzatok iskolai élet, és programszervező szerepe érvényesül leginkább.  

Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges 

információkat, eszközöket. 

 

Szeptember elején már megkezdődtek a diákválasztások, először minden felső tagozatos 

osztály megválasztotta a diákelnököt és a titkárt. A két tanulón kívül megválasztották a 

környezetvédelmi, szabadidő felelőst is. Megalakultak az osztály önkormányzatok és meglett 

a Diáktanács végleges tanuló névsora.  

Az iskola diákelnök kampányára nevezett: Dömötör Hanna 8.a és Polgár Bence 8. b 

osztályos tanuló. A felsősök titkos szavazással pár szavazat különbséggel végül 

megválasztották az iskola diákelnökének Polgár Bencét, aki egész évben végzi majd a 

feladatát és képviseli iskolánkat.  

 

Diák tanács tagok: 

Diákelnök:  Polgár Bence 8.b 

Titkár: Dömötör Hanna 8. a 

Habda Heléna, Kányási Dorka 8. a    

Vigh Misa, Buza Laura, Őri Réka, Scheer Adél  5.a 

Bolla Rajmond 5. b 

 



 

 

DÖK tagok: 

Osztálytitkár és helyettesek: 

Czeglédy Balázs 8. a  

Németh Levente 8. b 

Gombás Marcell, Derdák Olivér 7. a 

Szijártó Jázmin, Vilics Márk 7.b 

Harami Vanda, Zátonyi Bence 6.a 

Boldizsár Beatrix, Boros Bence 6.b 

Kovács Kornél 5.b 

Szabadidő felelős: 

Szabó Levente 8. a 

Komláti László 8. b 

Bokor Dalma 7. a 

Németh Boglárka 7. b 

Vörös Gréta 6. a 

Őri Dorka 6. b 

Várnai Roland 5. a  

Varga Liliána 5. b 

Környezetvédelmi felelős: 

Antal Emese, Deres Máté 8. a 

Herceg Adrienn Vanessza 8.b 

Pados Dominik 7. a 

Fazekas Gergely 7.b 

Smuk Sára 6.a    

Süle András 6.b  

Varga Laura 5. a 

Boncz Domán, Balogh Dávid 5. b 

A diákok javaslata alapján mindig keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, 

tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett 

programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt 

vevő tanulókat. 

 



Elkészítettük és elfogadtuk a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat. 

Házirendünket minden tanév elején felülvizsgáljuk. 

Októberben és januárban diákgyűlést tartunk, ahol tájékoztatjuk iskolánk tanulóit a diáktanács 

munkájáról, az éves programról. 

 

A diákönkormányzat működési területei, feladatai: 

 

1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az 

iskolaközösségben. 

 

2. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs 

csatornái: 

 az iskola aulájában és folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése  /DÖK, 

ÖKO, versenyek stb./ 

 a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő 

iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával 

 rendszeres jelenlét iskolánk honlapján, továbbá a havonta megjelenő városi 

újságban, a Vépi Krónikában, diákcikkek, rajzok, fotók, információk az iskolai 

életről, élménybeszámolók 

 osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő 

feladatokba 

 

3. Az ÖKO iskola munkájában való segítés: 

 papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal          

 hasznos elem és mobiltelefon gyűjtése folyamatosan 

 hulladékgyűjtés akciószerűen – őszi és tavaszi nagytakarítás 

 szelektív hulladékgyűjtés az iskola épületén belül alsó és felső tagozaton 

folyamatosan: 

 parkosítás, szépítés, madáretetés 

 Tündérkert gondozása és igénybevétele 

 Öko programok és foglalkozások 

 Pénz Hét témahét takarékosság jegyében 

 vetélkedők, környezetvédelmi versenyek 



 környezetvédelmi csoport a Diáktanácsban 

 

4. Kulturális rendezvények segítése: 

 iskolai ünnepélyek 

 rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése 

 Ötödikes avató, Diáknap, Farsang, Pünkösdi király választás 

 Iskolai projektekben és témaheteken való részvétel 

 Részvétel a „Mobilitás Hét” programjain 

 

5. Szabadidős tevékenységek: 

Sportrendezvények, kirándulások, túrák lebonyolítása, Leg kirándulás 

 

6. Külső kapcsolatok ápolása: 

 szellemi és sportversenyek lebonyolításában való közreműködés 

 Tudás Fája Közalapítvány 

 Művelődési házzal közösen szervezett programok 

 A helyi újsággal kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendezvénytervezet 

2019-2020. 

 
 

 

Hónap Feladat Segítők 
Szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Osztályönkormányzatok 

megválasztása  

 - Diákelnökválasztás - "kampány" - 

bemutatkoznak a jelöltek 

 - Diáktanácsválasztás az osztályok 

képviselőivel 

 - DÖK alakuló ülés:       

igazgatói tájékoztatás a tanév rendjéről       

alapdokumentumok elfogadása 

éves feladatok, rendezvényterv 

felelősök megválasztása  

- Dök faliújság 

Ökofal környezetvédelemmel 

kapcsolatos hírekkel, programokkal 

stb. 

 

„Zöldkártya pontgyűjtő verseny” 

meghirdetése   

Osztályönkormányzaton belül 

környezetfelelősök megválasztás 

 Papírgyűjtés:  

    Bozzai, Kenéz, Pecöl 

    Vép              

 

osztályönkormányzatok 

képviselői 

osztályfőnökök 

 

 

 

DÖK 

 

 

 

 

 

ÖKO munkaközösség 

 

 

 

 

Szülők, Gamesz 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

 

 

 

Október 

 

 

 

 

 

 

 

Diáktanács gyűlés 

Októberi ünnepségek lebonyolítása:            

- okt. 6.  

- okt. 23.  

 

Ötödikes, felsős avató és party 

 

 

 

FVM középiskola 

 

 

DÖK 

 

 



November 

 
Egészségnevelési nap 

Pályaorientációs nap 

DÖK, ÖKO  

Osztályfőnökök 

December  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jön a Télapó!   

 

„Adventi kézműves hetek” 

- Mézeskalács sütés  

- Karácsonyfa díszek készítése 

- Ajándékkészítés 

-  Fenyőfa állítás 

 

Karácsonyi ünnepség 

 

Osztálydélutánok, ajándékozás 

Szülői közösség, Tudás 

Fája Közalap., DÖK 

 

Művészeti iskola, DÖK 

ÖKO, szülők 

 

 

 

 

 

osztályfőnökök 

Január  

 

 

Doni áldozatok emléknapja  

  

Téli örömök: korcsolyázás 

DÖK 

Osztályfőnökök 

Február  

 

 

 

 

 

 

Farsang  - DÖK nap 

                                  

Kommunista és egyéb diktatúrák 
áldozatainak emléknapja 

 

Félévértékelő diákgyűlés 

 

Szülői közösség, 

Osztályfőnökök, Tudás 

Fája Közalap., DÖK 

 

Magyar tanárok, DÖK 

DÖK, Iskolavezetés 

Március  

 

 

Nemzeti ünnep 1848. március 15. 

 

Boldogság Nemzeti Nap                                

 

Pénzügyi Hét 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

Boldogiskola 

munkaközösség 

ÖKO, DÖK 

 

Április  

 

 

 

 

 

 

A költészet napja 
 

Holokauszt áldozatainak emléknapja 

 
Papírgyűjtés 

Magyar tanárok 

Alsó tagozat 

 

Történelem tanárok 

 

DÖK 

 

Május 

 

 

 

 

 

Anyák napja az alsó tagozaton 

Takács János Emléktorna 

„Zöldkártya” gyűjtő verseny 

eredményhirdetés 

Pünkösdi király választás 

Hatosfogat Művészeti Fesztivál 

osztályfőnökök 

 

Takács Csaba 

 

ÖKO, DÖK 

Szülői Közösség 



   

Június 

 

 

 

 

Nemzeti Összetartozás Napja 

 

Hatos Napok 

 

LEG kirándulás 

 

Osztálykirándulások 

Hatos Napok  

Hatos táborok  

 

Ballagás, tanévzáró 

 

 

Művészeti iskola 

DÖK 

Munkaközösségek 

 

 DÖK 

 

 

Osztályfőnökök 

Munkaközösségek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diákönkormányzati foglalkozások 

Éves munkaterv 
 

 

 

Sorszám Téma, tevékenység, tartalom 

 

1.Szeptember Diákelnökválasztás - "kampány" - bemutatkoznak a jelöltek 

A kampány megszervezése 

2. Diáktanácsválasztás az osztályok képviselőivel 

3. DÖK alakuló ülés:       

igazgatói tájékoztatás a tanév rendjéről, éves feladatok, 

rendezvényterv  

felelősök megválasztása  

környezetvédelmi csoport megalakulása 

4. Alapdokumentumok áttekintése, felülvizsgálata és elfogadása: 

Házirend, Dök Szervezeti és Működési Szabályzata 

5. Dök faliújság szerkesztésének megtervezése, felelősök 

választása 

6.  Papírgyűjtés 

7. Ökoiskolai munkaterv áttekintése, bekapcsolódási pontok 

szervezése 

8. Felsőssé avatás, party 

9.November Adventi hetek szervezése 

10. Őszi kézműves délután 

11. Adventi hetek szervezése, fenyőfa állítás 

12. Mikulás megszervezése 

13.December Mikulás napi ajándékozás 

14. Adventi délután 

15. Adventi délután 

16.Január Vetélkedő szervezése 

17. Korcsolyázás 

18. Farsangi előkészületek 

19. Farsangi előkészületek 

20.Február Diáknap - Farsang 

21. I. félév értékelése, diákgyűlés 

22. Versenyfelkészülés-DÖK verseny 

23. Házi helyesírásverseny segítése 

24.Március Versenyfelkészülés –DÖkverseny 

25. Öko programok segítése 

26. Pénz témahét 



27.Április Papírgyűjtés szervezése 

28. Holokauszt áldozatainak emléknapja 

29. Papírgyűjtés lebonyolítása 

30.Május Legek kiválasztása, legkirándulás megszervezése 

31. Öko és sport programok 

32. Bolondballagás megszervezése 

33. Erdei tábor 

34.Június Legkirándulás 

35. Hatos napok 

36. Projekt segítése 

 

 

Vép, 2019. szeptember 11. 

 

 

 

   

 

diákelnök                                                                           diáktitkár 

 

 

Saly Rita Veronika 

DÖK segítő tanár 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GYERMEK  ÉS  IFJÚSÁGVÉDELMI 

M u n k a t e r v 

2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vép, 2019. 09. 16.      Gábrielné Balikó Beatrix 

       Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

 

 

 

 

 



Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok. Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók segítségadására, valamint az esélyegyenlőség megteremtésére.  

Az iskola minden pedagógusa részt vesz a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Az 

iskola összes nevelője, és az osztályfőnökök különös figyelemmel kísérik az érintett gyermekek 

és családok sorsát. A családokkal való kapcsolattartást az iskolavezetőség, a Gyermekjóléti és a 

Családsegítő szolgálat munkatársai illetve a Gyermek-és ifjúságvédelmi felelőse végzi. 

 

Elsősorban a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt:  

 

- nevelési eljárásainkkal a lehető legnagyobb mértékben közelíteni kívánjuk egymáshoz az eltérő 

társadalmi helyzetű tanulóink neveltségi és tudásszintjét  

- törekszünk a másság elfogadtatására  

- szeretnénk megtanítani a tanulókat az egymás iránti tiszteletre, a segítségadásra és annak 

elfogadására  

- gondos felderítőmunkát végzünk az iskolánkba lépő új tanulók – első osztályosok és más 

iskolából érkezettek – között, szükség esetén felkészítjük a leendő osztálytársakat az új tanuló 

érkezésére 

- nem zárkózunk el a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdő, diákok fogadásától 

sem. A közösségre és szakmai ismereteinkre támaszkodva, legjobb tudásunk szerint próbáljuk 

integrálni őket  

- felismerve a gyermekekre leselkedő veszélyeket, bekapcsolódtunk a dohányzás, alkohol, drog, 

elleni programokba 

- az osztályfőnökök tanulói ismerete lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzetbe kerülő vagy abban 

szenvedő tanulóinkat a legrövidebb idő alatt a megfelelő segítségnyújtási formában vagy 

tanácsadásban részesítsük 

 

 

Feladatok: 

 

1./  Veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teendők: 

 

- Veszélyeztetettek, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, védelembe vettek felmérése, 

folyamatos aktualizálása. 

Feladat: Tanév elején felmérni, az Önkormányzattal egyeztetni, nyilvántartásba 

venni, hogy kik azok, akik a célcsoportba tartoznak. 

Felelős: ifj. véd. felelős  

Határidő: folyamatos 

 

- A tanulók és a szülők ismerjék lehetőségeiket, tudják, hogy probléma  

       felmerülése esetén hova forduljanak segítségért. 

       Felelős:  osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelős 

       Határidő: folyamatos 

    

-    Szükség esetén felvenni a kapcsolatot a Gyermekjóléti és a Családsegítő  

     Szolgálattal. 

      Felelős:  ifj. véd. felelős 

      Határidő: alkalomszerű 

 

- Osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás. 

     Felelős: minden pedagógus 

     Határidő: folyamatos 



 

- A gyermek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettségének felismerése, lehetőség      

- Szerint azok kialakulásának megelőzése, ill. enyhítése. 

     Felelős: minden pedagógus 

     Határidő: folyamatos 

 

- A bántalmazás kiszűrése, ill. lehetőség szerinti megelőzése. 

- Felelős: osztályfőnökök 

- Határidő: folyamatos 

 

- Lehetőség szerint segítségnyújtás, a veszélyeztetettség megszüntetésében való 

részvétel – titoktartási kötelezettség figyelembevételével. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden pedagógus 

 

- Szemléletformálás mind a gyermek, mind a szülő tekintetében. Szülők felvilágosítása 

      ismereteik bővítése, segítségnyújtás a mindennapi problémák kezelésére. 

      Felelős: minden pedagógus 

                 Határidő: folyamatos 

 

 

- Viselkedési, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek kirekesztésének 

      megelőzése. Egyéni esetkezelés, egyéni beszélgetés. 

     Felelős: minden pedagógus 

     Határidő: folyamatos 

 

- A tanuló részképesség zavara ne okozzon „zavart” sem a tanórán, sem a családban. 

- Szükség esetén továbbirányítani a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szombathelyi Tagintézményéhez 

- Felelős: fejlesztő pedagógusok 

                        Minden pedagógus 

     Határidő: folyamatos 

 

-   A „társtalan”, közösségükben „magányos” gyermekek felkarolása. 

     Spontán, vagy irányított beszélgetésekkel személyiségfejlesztés, szemléletváltás, 

     Ötletbörze, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltéséhez. 

      Felelős:  osztályfőnökök 

                      Ifj. véd. felelős 

      Határidő: alkalomszerű 

 

- Az igazolatlan hiányzások visszaszorítása. 

      A szülők és tanulók felvilágosítása az igazolatlan hiányzások következményeiről. 

      Szülő értekezleten tájékoztatás. Szükség esetén családlátogatás. 

      Tanórákról való igazolatlan hiányzás esetén a törvényben meghatározott  

      és módon eljárás 

      Felelős: osztályfőnökök 

                    Ifj. véd. megbízott 

     Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 



2./ A szülők körében végzett feladatok: 

 

 - Együttműködés, szemléletformálás 

 - Tanácsadás, tájékoztatás törvényi háttérről 

 - Szülői értekezleteken, fórumokon aktív közreműködés 

 - Esetenként családlátogatás az osztályfőnökkel  

  

 

3./ A tantestület körében végzett feladatok: 

 

 - A gyermek- és ifjúságvédelmi munka koordinálása 

 - Együttműködés, szemléletformálás 

 - Tanácsadás, információk, nyomtatványok átadása 

 - Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével 

 -  Részvétel az egészségnap és a drog-prevenciós programokon 

 - Fokozott figyelem az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal a hátrányos, 

              a halmozottan hátrányos és a veszélyeztetett tanulók tanulmányaira 

 - A hátrányos megkülönböztetés elkerülése 

 - Szoros együttműködés az integrációs feladatok ellátásában, az 

              esélyegyenlőség megteremtése érdekében 

 

 

 

4./ Önálló feladatok: 

 

 - Kapcsolattartás a külső intézményekkel: 

  Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye, 

  Gyámhatóság, Önkormányzat, szervezetek, egyesületek, iskolaorvos, védőnők/ 

 - Estemegbeszéléseken való részvétel 

 - Közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények 

              címét, telefonszámát 

 - Szükség esetén a jelzőrendszeren keresztül értesíteni az illetékeseket. 

            - Együttműködés a DÖK- kel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Munkaterv 2019-2020 

 

 
Készítette: Szalay Gabriella 

2019. szeptember 



„A boldogságórák hatás vizsgálatára tervezett mérések szerint, a boldogság órákon végzett 

gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a kitartást, fokozzák a koncentrációs képességet, fejlesztik 

a divergens gondolkodást és kreativitást és a gyerekek boldogság órákon megélt flow élmény 

gyakorisága szignifikánsan magasabb a hagyományos tantárgyak (matematika, irodalom, 

technika) óráin általuk megélt flow élmény gyakoriságnál. A boldogság „taníthatóságát” 

alátámasztó mérések, a boldogság, a mentális egészség és a globális jóllét szoros 

összefüggésének empirikus bizonyítékai felhívják a figyelmet arra, hogy a pozitív 

élményállapotok megteremtésének, fenntartásának és fokozásának módszertanát, stratégiáinak 

és technikáinak oktatását, boldogság órák és fejlesztő programok keretében mind a közoktatás 

mind a felnőttoktatás részévé kellene tenni.”  

Prof. Oláh Attila 

 

2019.júniusában újra beadtuk a pályázatot a Boldog Iskolára. Augusztus elején értesültünk a 

jó hírről, hogy ismét Boldog Iskola lettünk!! 

 Szeptember elején tartottuk az első csoportmegbeszélést az ez évi feladatokról. /szept. 3./ 

Éves tervünk a következő: 

    Bevont osztályok: 1 művészeti csoport 

                              5.a 

                              6.a 

                              6.b 

                              1.e.  

 

Bevont pedagógusok, a csoport tagjai: Molnár Krisztina,           

                                                                  Saly Rita 

                                                                  Boldizsár Katalin 

                                                                  Somogyi Gabriella 

                                                                  Szalay Gabriella 

                                                                  Hegyiné Nagy Brigitta 

                                                                  Beke Péterné Bori 

/ A két utolsó kolléga az idei évtől csatlakozik a programhoz nagy örömünkre. Hiszen 

célul tűztük ki első évben a program népszerűsítését a kollégák között. / 

 

A bevont kollégák közül 5 elvégezte júniusban A „boldogságórák” elméletének és 

módszertanának elsajátítása a pedagógusok és a diákok érzelmi 

intelligenciájának, valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében 

című akkreditált pedagógus továbbképzést. 

A képzés rendkívül jó volt, sok hasznos, gyakorlatias segítséget kaptunk a további 

munkánkhoz, igazolást arra, hogy eddig is jól végeztük dolgunkat. 

 

 



 A képzést tartó szakembert: Stemmler Mihályt tervezzük az idén elhívni iskolánkba a 

márciusi Boldogságnapra. 

 

Az idén is 10 téma került beépítésre a művészeti órák, a magyar órák, felsőben az 

osztályfőnöki órák anyagába /tanmenetek/. 

A csoport tagjai minden témát feldolgoznak / havonta 1 óra/, 3 kolléga tölti fel a 

Boldog Iskola honlapjára. Hiszen év végén szeretnénk megpályázni az Örökös Boldog 

Iskola címet.  

 

A 10 téma: 1. Hála  

                    2. Optimizmus 

                    3. Társas kapcsolatok  

                    4. Jó cselekedetek  

                    5. Célok kitűzése. elérése  

                    6. Megküzdési stratégiák  

                    7. Apró örömök  

                    8. Megbocsátás 

                    9. Testmozgás 

                   10. Fenntartható boldogság 

A munka a pedagógiai programnak megfelelően folytatódik. 

 

A logó és az órákról rövid bemutató az iskola honlapján továbbra is elérhető. 

 

Programjaink, rendezvényeink:  

 Szept 18.: a cím átvétele Budapesten 

 Dec 20.: karácsonyi ünnepség 

 Nyilvános bemutató óra – tavasz folyamán 

 Faliújságkészítés / folyamatosan/ 

 Márc 20. Boldogságnap 

 Tervezzük: ha a feltételeknek / új pályázati kiírás/ megfelelünk az örökös cím 

beadását / június/ 

 

 

 

                                     

                 

 

                                    

 

 

 



 



Munkaterv 

2019/2020. tanév 

Gyógypedagógia- SNI tanulók 

 

Fejlesztő team-gyógypedagógia 

Fejlesztő csapatunkban az SNI tanulók ellátásával a 2019/2020-as tanévben Tancsics Anett és 

Hende Dóra foglalkozik. 

 

    A munkaközösség feladatkörébe tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiai, 

gyógypedagógiai, logopédiai ellátására vonatkozó feladatok ellátása.  

 

Sajátos Nevelési Igényű tanulók ellátása, létszáma, a sajátos nevelési igény típusai 

Intézményünkben a 2019/2020. tanév kezdetekor 39 SNI tanuló van.   

Ezt a tanévet már új gyógypedagógus gyakornokkal kezdhettük, így minden SNI tanuló 

a szakértői véleményében előírt óraszámnak megfelelően kaphatja a rehabilitációs 

fejlesztést. Anett 16 órában, Dóra 20 órában vállal feladatokat. 

A rehabilitációs órák több mint 75%-a kiscsoportos, esetenként egyéni foglalkozás 

keretében zajlik, a többi kéttanáros rendszerben a tanórákon történik. A rehabilitációs 

foglalkozások célja a fennálló zavarok csökkentése pedagógiai és/vagy pszichológiai 

rehabilitálás útján, kompenzáló technikák elsajátítása, ismereteinek más úton történő 

rögzítésével az alkalmazások lehetőségének elsajátítása. 

 

 

 

A sajátos nevelési igény típusai iskolánkban a 2019-2020-as tanévben:  

- tanulásban akadályozott 5 tanuló 

- beszédfogyatékosság 2 tanuló 



- hallássérült 1 tanuló 

- nem-meghatározott pervazív fejlődési zavar 1 tanuló 

- dyscalculia 1 tanuló 

- dysgraphia 7 tanuló 

- dyslexia 5 tanuló 

- iskolai készségek kevert zavara 11 tanuló 

- kevert specifikus fejlődési zavar 11 tanuló 

- aktivitás és figyelemzavar 1 tanuló 

- figyelemzavar 3 tanuló 

- elektív mutizmus 1 tanuló 

Néhány tanulónál több típust is diagnosztizáltak, így a felsorolás összesített létszáma nem 

egyezik a tanulólétszámmal. 

 

Osztályonkénti elosztása:  

1.E: 3 fő- gyógypedagógusuk Hende Dóra 

2.E: 2 fő- gyógyped. Tancsics Anett 

2.B: 2 fő- gyógyped. Tancsics Anett 

3.A: 2 fő- gyógyped. Tancsics Anett 

4.A: 3 fő- gyógyped. Hende Dóra 

4.B: 5 fő- gyógyped. Hende Dóra 

5.A: 2 fő- gyógyped. Tancsics Anett 

5.B: 5fő- gyógyped. Tancsics Anett 

6.A: 1 fő- gyógyped. Tancsics Anett és Hende Dóra 

6.B: 3fő- gyógyped. Hende Dóra 

7.A: 2 fő- gyógyped. Hende Dóra 

7.B: 5 fő- gyógyped. Hende Dóra 



8.A: 1 fő- gyógyped. Tancsics Anett 

8.B: 3 fő- gyógyped. Tancsics Anett 

Anett 18 fővel, Dóra 22 tanulóval foglalkozik. (1 tanulóval mindketten foglalkozunk) 

 

A munkaközösség (gyógypedagógusok) feladata: 

- Tanév eleji statisztika (a nyár folyamán megérkezett határozatok feldolgozása), 

órarendkészítés, fejlesztő eszközök, játékok elosztása, tanterem rendezése… 

- a SNI tanulók egyéni fejlesztési tervének elkészítése a tanév elején, szeptember 

hónapban elvégzett mérések eredményei, valamint a TKVSZRB szakértői 

véleményében leírt fejlesztési területek alapján. A jól felépített tervek 

hatékonyabban segítik a rehabilitációs órák munkáját. Az új, szöveges fejlesztési 

tervek formai részét egységesítettük, táblázatba rendeztük. Papír formátumban is 

bárki rendelkezésére áll. 

- Egyéni fejlődési lapok külívének megnyitása az idei tanévre. 

- Napi adminisztráció, a „belívek” vezetése. 

- Havonta megbeszélés formájában konzultálunk az egyes tanulók fejlődéséről, 

tapasztalatainkról. 

- Feladatunk a különböző kimutatások, statisztikák elkészítése a SNI tanulókról. 

- Feladatunk a TKVSZRB felé a kötelező felülvizsgálati kérelmek elkészítése. 

- Iskolai határozatok megírása. 

- A tanév során felmerülő tanulási nehézség, probléma esetén első vizsgálati kérelem 

elkészítése az adott tanulóról. 

- Kapcsolattartás a szülőkkel. 

- Folyamatos konzultáció a szaktanárokkal, napi nevelő-oktató munkájuk 

segítése: differenciált felmérők készítésénél, tanmenetek készítésénél, 

értékelésnél.  

- A 2 beszédzavarral, és 1 hallássérüléssel diagnosztizált tanulón kívül sok gyermek 

küzd valamilyen beszédzavarral. Elsősorban első és második osztályosok közül.  

- Az idei tanévben is a szakszolgálattól érkező kolléga felméri az összes elsős 

gyermeket és szükség szerint bevonja őket a logopédiai fejlesztésbe. 



Munkánk elvárható célja, hogy lehetőség szerint valamennyi SNI tanuló jól érezze 

magát iskolánkban, megkapja a számára szükséges segítséget és sikeresen, 

képességeinek megfelelően zárja a tanévet. A tavalyi tanévben egy tanuló 

matematikából, egy pedig fizikából elégtelen osztályzatot kapott, de a javítóvizsgán 

sikeresen teljesített. A többi SNI tanuló eredményesen zárta a tanévet. Az idei tanév 

végére kitűzött célunk a bukásmentesség. Az integráció legfontosabb eleme a hatékony 

team-munka, amelyben minden résztvevő-gyermek, gyógypedagógus, szaktanár, tanító, 

szülő- napi szintű közös, rendszeres és alapos munkavégzése az elvárt. 

 

Folyamatos és hatékony csapatmunkát igényel az óvoda-iskola, illetve az alsó-felső 

átmenet könnyítése. Ebben az óvónők-tanítók, tanítók-szaktanárok odafigyelése, teljes 

körű tájékozódása, tájékoztatása mellett a gyógypedagógusok munkája is nagy segítség.  

 

Az idei tanévben feladatként tűztünk ki egy saját SNI tanulóknak megszervezett 

tanulmányi verseny létrehozását.  

 

Vép, 2019. 09. 05. 

Tancsics Anett          Hende Dóra 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               „Ha mindig tisztán látnám,  

mi az igazság és mi a jó,  

Akkor sohasem ingadoznék abban,  

hogy hogyan ítélkezzem és mit válasszak,  

akkor teljesen szabad lehetnék,  

de sohasem közömbös.”  

                                (René Descartes)  

 

 

Integrációs és képesség-kibontakoztató program 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vép, 2019. szeptember 1. 
 

Hatos Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 



Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) egy pedagógiai keretrendszer, amelynek célja a hátrányos helyzetű gyermekek 

esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban. A program megvalósítása által a hátrányos helyzetű gyermekek befogadóbb iskolai 

környezethez és az iskolai sikerességükhöz szükséges fejlesztésekhez juthatnak hozzá. 

 
 

Mit is jelent az IPR? 

 

 

Integrált nevelés-oktatás

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, 
eltérő nevelési igényű, helyenként többségében 

roma gyermekek egy osztályban, csoportban történő 
nevelése, oktatása a többségi gyermekekkel, 

tanulókkal

Pedagógiai: 

A pedagógiai gyakorlat új alapokra 
helyezve valósítható meg, egyénre 

szabottan, az egyén 
hátránykompenzációs igényeit 

figyelembe véve, ahhoz kiválasztva a 
megfelelő fejlesztő hatású tartalmat, 

színtereket, eszközöket és módszereket.

Rendszer: 

Az intézményi keretek között és azon túl 
zajló nevelés és oktatás valamennyi 

színterét, tevékenységi formáját, 
nevelési-, tanulási- és oktatásszervezési 
eljárását áthatja, egy rendszert alkotva, 
egymást erősítve, bevonva valamennyi 

érintett felet a teljes körű 
személyiségfejlesztés érdekében



Az IPR színterei 
 

Intézményi szinten Egyéni szinten 

 

A hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek, 

iskolai tanulásszervezési eljárások  
alkalmazása a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon (differenciált 

tanulásszervezés, tevékenységközpontú ismeretközvetítés, 

projektoktatás…)  

Az érintett tanulók hátrányainak feltérképezése az alapvető 

képesség és készségterületeken, az egészséges személyiségfejlődés, a  

szociális fejlettség, a közösségi kapcsolatok és tanulási nehézségek 

területén 

az info-kommunikációs eszközök intenzívebb tantermi használata (a 

tanulók a napi tanulási gyakorlatban használják a számítógépet, tudjanak 

ismereteket szerezni, felhasználói szinten kezeljék a számítógépet) 

A feltérképezett hátrányok enyhítésére kidolgozott egyéni fejlesztési 

tervek készítése,  

ennek megfelelő folyamatos egyéni fejlesztés 

 

Gyermek- és tanulóbarát intézményi környezet kialakítása 

(csoportmunkára alkalmas csoportszobai, osztálytermi elrendezés 

Fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó és az érdeklődési körnek 

megfelelő, tanórán kívüli foglalkozások biztosítása 

Tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős programok biztosítása, 

szervezése 

Az iskolán kívüli, továbbtanulást segítő 

programokban való részvétel 

A szülők és az iskola partneri kapcsolatának javítása, az intézmény 

mindennapi életébe történő 

hangsúlyosabb bevonása 

Fokozott figyelem irányítása az érintett tanulókra, pozitív befogadó 

intézményi attitűddel, folyamatos pozitív mintaadással. Mentori 

szerep 

Szakmai együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal,  

szakszolgálatokkal, civil szervezetekkel  

Rendszeres értékelő megbeszélések, amelyekbe minél több érintett 

fél bevonása indokolt 

Az átmenetek pedagógiai segítése: óvoda-iskola, illetve általános iskola-

középiskola között (közös programok szervezése, egymás munkájának 

megismerése, tanulók nyomon követése, esetmegbeszélések) 

 

Az inkluzív intézményi pedagógiai attitűd kialakítása (befogadó 

szemlélet a pedagógusokban, a tanulókban és a szülőkben, az eltérő 

szociális hátterű, a sajátos nevelési igényű és a roma gyermekek, iránt).  

 

 

 



Az Iskolai Integrációs program fejezetei 

1. Alkalmazás 

- Helyzetelemzés: tanulók felmérése az integráció szempontjai alapján  

- Célok és feladatok, valamint az elvárható eredmények megfogalmazása 

- Éves cselekvési ütemterv készítése, összehangolva az intézmény éves munkatervével és a gyermek- és ifjúságvédelmi 

tervvel 

- Az óvoda-iskola átmenet segítése: szakmai együttműködés  

- Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése: szülői házzal, gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, 

szakmai és szakszolgáltatókkal középfokú oktatási intézményekkel, kisebbségi önkormányzattal, civil szervezetekkel  

 

2. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei 

- Kulcskompetenciákat fejlesztő programok: 

  -  az önálló tanulást segítő fejlesztés  

                  -  a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző foglalkozások 

  - tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek  

           - Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése  

                  - tantárgyi képességfejlesztő foglalkozások 

       - kommunikációs képességeket fejlesztő programok 

       - komplex művészeti tevékenységek 

 - Szociális kompetenciák fejlesztése  
       - közösségfejlesztő, közösségépítő programok 

                  - mentálhigiénés programok 

                  - előítéletek kezelését szolgáló programok  

                  - az önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás, 

                     világgal szembeni pozitív beállítódás, a tolerancia fejlesztése 

  -a társas viselkedés terén az empátia, a kommunikációs és a kooperációs készség, a konfliktustűrő, kezelő, megoldó 

képessé fejlesztése 

- Tanórán kívüli programok 



 - szabadidős tevékenységek 

 - mentori rendszer működtetése 

                 - együttműködés civil programmal, művészeti körökkel 

           - Az integrációt elősegítő módszertani elemek  
                 - egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 

                 - kooperatív tanulásszervezés 

                 - projektmódszer 

          - Műhelymunka - a tanári együttműködés formái 

                 -  értékelő esetmegbeszélések 

                 - problémamegoldó fórumok 

                 - hospitálásra épülő együttműködés  

                 - szöveges értékelés, árnyalt értékelés, egyéni fejlődési napló 

         - A továbbhaladás feltételeinek biztosítása: pályaorientáció 

 

3.  Elvárható eredmények  
- Az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, 

és együttnevelésére.  

- Az intézmény párbeszédet alakít ki minden érintett szülővel.  
- Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer. 

 

Ezek eredményeként:  

- Nő az évfolyamvesztés nélkül tovább haladó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.  
- Csökken az intézményben az iskolarendszerű oktatásból kikerülők, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma.  
- Csökken az iskolai hiányzások óraszáma.  
- Csökken a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében a magántanulók száma.  
- Nő az érettségit adó intézményekben tovább tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.  
- Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagnak megfelelő mértékben javulnak 

 



IPR munkacsoport 
 

Alapvető feladatai: 

- Komplex IPR stratégia kialakítása 

- Működtetési és dokumentációs rend kialakítása, ellenőrzése; 

- Alapdokumentumokban történő megjelenítése; 

- Vonatkozó jogszabályi változások követése, szükséges intézkedések megtétele; 

- Működtetéshez, fejlesztéshez pályázatok figyelése 

- Adminisztráció ( a foglalkozások tananyaga) a KRÉTA rendszerben 

 

A munkacsoport tagjai: 

 

Pedagógus Végzettsége Jelenlegi munkaköre 

 

Bándoliné Pájer Éva földrajz-népművelő szakos 

általános iskolai tanár 

intézményvezető helyettes 

csoportvezető 

Benczik Gyuláné általános iskolai tanító 3.a osztály osztályfőnöke 

 

Tancsics Gáborné általános iskolai tanító 4.a osztály osztályfőnöke 

 

 

A programba 18 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulót vontunk be, 2 csoportba osztva. Az egyes fejlesztő munkacsoportban 

tevékenykedő pedagógusok hetente 90 percben, évi 72 órában, képesség-kibontakoztató foglalkozásokat szerveznek. A fejlesztő-felzárkóztató 

foglalkozások a tanulók egyéni adottságaihoz, képességszintjéhez igazodva kerülnek megszervezésre. A képességfejlesztő foglalkozásokon a 

pedagógusok elsősorban tantárgyi megsegítést nyújtanak, de emellett a fentebb megfogalmazott integrációs program minden területére kiterjed a 

munkájuk. A hozzájuk tartozó tanulók számára egyfajta mentori szerepet képviselnek, figyelemmel kísérik tanulmányi, szociális, közösségi 

életüket és patronáló tevékenységgel állnak mellettük. Ha szükséges, tartják a szülői házzal is a kapcsolatot. 

 

 

 

 

 



 

Intézményi helyzetértékelés 
 

A 2019/2020-as tanév statisztikája az október 1-i adatok alapján: 

 

Adat Létszám Intézményi százalék 

 

Tanuló összesen 222 100% 

Alsó tagozat 101 45% 

Felső tagozat 121 55% 

Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 17 7% 

Hátrányos helyzetű: 15 6% 

Halmozottan hátrányos helyzetű: 4 1% 

Veszélyeztetett: 6 2% 

Magántanuló: 2 0,9% 

Sajátos nevelési igényű: 40 18% 

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő: 22 9% 

Logopédiai ellátásban részesül: 8 3% 

Egész napos iskolarendszerben tanuló: 36 16% 

Napközis foglalkozást igénylő: 26 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IPR programba kiválasztott tanulók  

 
Tanuló 

 

Osztály Gyermekvéd. HH HHH Veszélyeztetett SNI BTMN Magántanuló Egésznapos Napközis 

1. csoport: Benczik Gyuláné 

 

Takács László 

Nikolász 

1.E x x   x   x  

Lendvai Kevin 2.b x x        

Kisvárdai Dorina 2.E x x   x   x  

Balogh Tifani 3.a x x  x     x 

Várnai Roland 5.a x x    x    

Horváth Kira 5.b x x  x x     

Kiricsi Szebasztián 5.b x  x  x     

Nyári Angelina 5.b x  x  x     

Nyári Dominik 6.a x x    x    

2. csoport: Tancsics Gáborné 

 

Horváth Rikárdó 4.b x x   x     

Horváth Dzsasztin 4.b x x       x 

Szigeti Jusztin 4.b x  x  x    x 

Lendvai Helena 4.b x x   x     

Forgács Mercédesz 4.b x x        

Nagy-Balogh 

Celesztina 

6.a x         

Forgács Virág 6.b x x   x     

Sárközy Evelin 6.b x x  x      

Nyári Zsaklin 8.b x  x  x     

 

 



 

      Hatos Ferenc Általános Iskola  

      és Alapfokú Művészeti Iskola 

                       Vép 

 

 

 

 

Éves Önértékelési Program 

2019/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Önértékelési csoport 

 

 

Vép, 2019. szeptember 1. 

 

 



Jogszabályok: 

- 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65.§) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 326/2013. (VIII: 30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII: törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

- A Kormány 235/2016.. (VII.29.) Korm.rendelete a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 

Korm.rendelet módosításáról 

 

Útmutatók: 

- Országos tanfelügyelet – kézikönyv az általános iskolák számára (ötödik, javított 

változat – hatályos 2019. január 1.) 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (hatodik, javított változat – hatályos 

2019. június 14.) 

- Önértékelési kézikönyv az általános iskolák számára (negyedik, javított kiadás – 

hatályos 2019. január 1.) 

 

Kiemelt célok: 

- Iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez 

- A nevelést-oktatást közvetlen segítő, pedagógus végzettségű dolgozók (iskolatitkár, 

rendszergazda) minősítésének támogatása 

- A pedagógusok felkészülésének támogatása a minősítésre 

- A fejlődés, az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz mérten 

 

Alapelvek: 

- A külső értékelés (tanfelügyelet) és az önértékelés szoros kapcsolata 

- Az intézményi önértékelés fókuszában a tanítási-tanulási folyamat, a pedagógiai 

munka minősége áll 

- Az intézményi, a vezetői és a pedagógus önértékelés egységes szempont-és 

eszközrendszere összhangban van a tanfelügyelet szempont-és eszközrendszerével, a 

pedagógusok esetében pedig a minősítési rendszer követelményeivel is. 

- A tanfelügyeleti értékelési szempontok mindhárom szinten kiegészülnek az 

önértékelést támogató szempontokkal. 

 
 

 

 

 



 

 

Önértékelési csoport 

 

Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat külön 

értékelési csoport irányítja. A csoport vezetőjét és tagjait az intézményvezető bízta meg. 

 

Csoport tagjai             Feladatuk Értékelésbe 

bevontak köre 

Bándoliné 

Pájer Éva 

csoport vezetője 

intézményvezető-

helyettes 

minősített 

pedagógus (Ped.II.) 

 

-intézményi elvárás-rendszer 

kialakítása 

 

-adatgyűjtéshez szükséges 

kérdések, interjúk összeállítása 

 

-érintett kollégák tájékoztatása 

 

-értékelésbe bevont kollégák 

felkészítése, feladatmegosztás 

 

-az OH informatikai felület 

kezelése 

Munkaközösség-

vezetők: 

Gábrielné Balikó    

Beatrix – Felső 

tagozat mk. 

Boldizsár Katalin – 

alsó tagozat mk. 

 

Kovácsné Csákvári 

Beatrix – Öko és 

sport mk. 

 

Molnár 

Krisztina 

intézményvezető 

minősített 

mesterpedagógus 

szaktanácsadó 

Pusztai 

Krisztina 

szaktanácsadó 

minősített 

mesterpedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 éves önértékelési tervezet 

 

2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

 -5 éves önértékelési 

terv újragondolása  

 

-Önértékelési 

csoport 

újraválasztása 

 

-Intézményi 

elvárásrendszer 

kidolgozása 

 

-Szaktanácsadói 

látogatások: 

matematika: 

Somogyi Gabriella 

 

magyar nyelv-és 

irodalom: 

Pusztai Fanni 

 

-Óralátogatások, 

belső ellenőrzés: 

intézményvezető, 

int.vez. helyettes, 

munkaközösség-

vezetők 

 

-Pedagógus 

minősítés:  

Pusztai Fanni 

gyakornok 

Pedagógus I. 

fokozatba lépése 

2017.  

 

Intézményvezető 

önértékelése 

(vezetői ciklus 2. év) 

 

-Szaktanácsadói 

látogatások: 

matematika: 

Horváthné Tóth 

Melinda 

tanító: Farkas 

Gyöngyi 

 

Szaktanácsadói 

műhely-

foglalkozás: 

matematika  

Intézményi 

tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

 

Intézményvezető 

tanfelügyeleti 

ellenőrzése 

 

Intézményvezető 

minősítése: Ped. II. 

Mesterpedagógus 

 

Pedagógus 

önértékelések 

60%-ig 

 

Ezen belül: 

Munkaközösség-

vezetők önértékelése 

3 fő 

Pedagógus 

önértékelések 

100%-ig 

 

Pedagógus 

tanfelügyeleti 

ellenőrzés: 

Bándoliné Pájer 

Éva 

Pethőné Szakály 

Ilona 

 

Intézményvezető 

önértékelése 

(vezetői ciklus 4. 

év) 

 

Pedagógus 

minősítés 

(Ped.II.): 

Saly Rita 

 

 
 

 



 

 

Az önértékelési feladatok elosztása a 2019/2020-as tanévre: 

 Időpont Feladat 
Felelős, dokumentumok 

 

1. 
2019. 

augusztus 

Intézményi dokumentumok 

áttekintése 

Pedagógiai Program, SZMSZ, 5 

éves Önértékelési program, 

Önértékelési kézikönyv, 

Továbbképzési Program, Éves 

munkaterv-   intézményvezető, 

intézményvezető helyettes, 

munkaközösségvezetők, 

önértékelési csoport 

2. 
2019. 

augusztus 

Önértékelési csoport: 

-feladatmeghatározás 

éves önértékelési terv elkészítése, 

intézményi elvárás rendszer 

áttekintése 

Intézményvezető helyettes, 

önértékelési csoport 

4. 
2019. 

08.29. 

Nevelőtestület tájékoztatása, éves 

önértékelési terv elfogadása 

 Nevelőtestületi értekezlet 

keretében – intézményvezető 

helyettes 

5. 
2019. 

szeptember 
Szülők tájékoztatása 

 Intézményvezető 

munkamegbeszélés keretében 

5. 2019. 

szeptember 

Önértékelési program felvitele az 

OH informatikai felületére 

Önértékelési csoport 

8. 

2019. 

szeptember

-december 

Pedagógus önértékelések 
 Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes, 

önértékelési csoport 

8. 
2020. 

januártól 

Felkészülés a pedagógus 

tanfelügyeleti ellenőrzésre 
 Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

9.  

2020. 

január-

május 

Pedagógus önértékelések 
 Intézményvezető helyettes, 

önértékelési csoport, 

munkaközösség vezetők 

11. 
2020. 

június 

Éves önértékelés értékelése 

 

 Önértékelési csoport 

 Intézményvezető 

 Munkaközösség vezetők 

 

 

 

 

 



A pedagógus önértékelés területei 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók  

3. A tanulás támogatása  

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység  

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

 

Az egyes kompetencia területekhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások 

rendszerét lásd az 1. sz. mellékletben 

 

A pedagógus önértékelés folyamata 

1. DOKUMENTUMELEMZÉS 

1. 

Látogatás 

előtt egy 

héttel, 

illetve a 

látogatás 

napján 

Foglalkozást vezető 

pedagógus 

dokumentumai, 

melyeket a látogatás 

előtt átad az órát 

látogató kollégáknak 

 tanmenet 

 óraterv és egyéb 

foglalkozások 

tervezése 

 elektronikus napló 

 tanulói füzetek 

Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a 

pedagógiai munka felsorolt 

dokumentumait, majd rögzíti a 

dokumentumelemzés eredményeit, vagyis 

dokumentumonként az előre megadott 

szempontok mentén az informatikai 

rendszerben rögzíti a tapasztalatokat.  

 

A dokumentumelemzés szempontjai:  

2. számú melléklet 

2. ÓRALÁTOGATÁS 

2.1. folyamatos 
Óra- vagy 

foglalkozáslátogatás 

időpontja 

 Időpont két héttel az óra- vagy 

foglalkozáslátogatás előtt kijelölve 

2.2.  
Óra- vagy 

foglalkozáslátogatás 

módszere 

 2 óra (2x45 perc) megfigyelése a 

megfigyelési szempontok mentén A két 

órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás 

és az azt követő megbeszélés tapasztalatait 

a megadott szempontok alapján az órát 

látogató kollégák rögzítik az informatikai 

felületen.  



Óralátogatás megfigyelési szempontjai: 

3. számú melléklet 

3. INTERJÚ 

3.1. folyamatos 
Interjú az önértékelésre 

kijelölt pedagógusokkal 

 Időtartam: max. 20 perc 

 Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket 

készítenek, és lefolytatják az interjúkat, 

majd az interjúkérdéseket és a válaszok 

kivonatát rögzítik az informatikai felületen.  

3.2.  
Interjú az intézmény 

vezetőjével  

 Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket 

készítenek, és lefolytatják az interjúkat, 

majd az interjúkérdéseket és a válaszok 

kivonatát rögzítik az informatikai felületen.  

 Interjú dokumentáció átadása az 

Önértékelési csoport koordinátorának az 

interjút követő 1 héten belül 

A pedagógusinterjú javasolt kérdései: 

4. számú melléklet 

4. KÉRDŐÍV 

4.1. folyamatos 

Önértékelési kérdőív 

kitöltése 

(pedagógus) 

1 db 

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az 

informatikai rendszer a résztvevők számára 

az éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az 

online kérdőív kitöltő felületet, majd a 

felmérés zárásaként összesíti az adott 

válaszokat.  

Pedagógus önértékelő kérdőív:  

5. számú melléklet 

4.2.  

Szülői kérdőívek 

kitöltése és az 

eredmények összegzése 

 

  db 

A kérdőíves felmérésbe bevontak körét az 

önértékelési csoport határozza meg az 

érintett kollégával való egyeztetés után. 

A kérdőív kitöltésének intervalluma 1 hét. 

A válaszadás elfogadható, ha a kérdőívek 

50% + 1 visszaérkezik.  

 Az online felmérést lehet a szülői értekezlet 

időpontjára tervezni, ha nem megy online 

eszközökkel, akkor papír alapon is lehet. 

Ebben az esetben az eredményeket kell 

rögzíteni az informatikai felületre. 

 Szülői kérdőív a pedagógus 

önértékeléséhez: 6. számú melléklet 



 A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az 

informatikai rendszer a résztvevők számára 

az éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az 

online kérdőív kitöltő felületet, majd a 

felmérés zárásaként összesíti az adott 

válaszokat. 

4.3.  

Munkatársi kérdőív 

kitöltése és az 

eredmények összegzése 

 

   db 

 
 A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az 

informatikai rendszer a résztvevők számára 

az éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az 

online kérdőív kitöltő felületet, majd a 

felmérés zárásaként összesíti az adott 

válaszokat. 

 Munkatársi kérdőív a pedagógus 

önértékeléséhez: 7. számú melléklet 

5. ÖNÉRTÉKELÉS 

5.1. folyamatos 

Az önértékelt 

pedagógus a saját 

intézményi elvárások 

tükrében elvégzi 

önértékelését 

 Útmutató szerint a 0-3 skálán értékeli az 

elvárás teljesülését (kompetencia alapú 

pontozótábla) 

 Kompetenciánként meghatározza a 

kiemelkedő és fejleszthető területeket 

 Az önértékelés eredményét az informatikai 

rendszer elérhetővé teszi az értékelt 

pedagóguson kívül, az intézményvezető, 

valamint külső ellenőrzés esetén az 

Oktatási Hivatal és a külső szakértők, 

szaktanácsadók számára is.  

5.2.  

Az intézményvezető 

segítségével két évre 

szóló önfejlesztési terv 

elkészítése 

 A pedagógus a (folyamatos) az intézmény-

vezető segítségével az önértékelés 

eredményére épülő két évre szóló 

önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt 

az informatikai rendszerbe. Az 

önfejlesztési tervet értékelési területenként, 

az eredeti intézményi elvárásokat és az 

értékelést tartalmazó táblázatba kell 

feltölteni.  

Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) tervbe bekerült pedagógusok 

valamennyi dokumentumát a tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja előtt legalább 15 nappal fel 

kell tölteni az OH által támogatott informatikai rendszerbe. 

Önértékelésben érintett pedagógusok ellenőrzésének évi ütemezése, 

felelősök: 



Időpont Önértékelésbe

n érintett 

pedagógus 

Dokumentum

- 

elemzés 

Óra-

látogatá

s 

Interj

ú 

Kérdőí

v 

1.ciklus 

2019. 

szeptembe

r október 

 

Bándoliné Pájer 

Éva 

Molnár Krisztina 

Pethőné Szakály 

Ilona 

Pusztai Krisztina 

2.ciklus 

2019. 

november- 

január 

 

 

 

 

3. ciklus 

2020.  

február-

május 

Ágoston Andrea Gábrielné Balikó Beatrix 

 

Horváthné Tóth 

Melinda 

Kovácsné Csákvári Beatrix 

Révi Renáta Boldizsár Katalin 

 

Tancsics Anett Pusztai Krisztina 

Farkas Gyöngyi Pusztai Krisztina  

Hegyiné Nagy 

Brigitta 

Bándoliné Pájer Éva  

Németh-Garas 

Ágnes 

Gábrielné Balikó Beatrix  

 

 

 

 

 

 



2019 augusztus

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP  

29 30 31 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 01
Tanév kezdése , TOVÁBBKÉPZÉS, tankönyvosztás 

8-13 óra

TOVÁBBKÉPZÉS, tankönyvosztás 13-18 óra  TOVÁBBKÉPZÉS 8 óra Pótvizsga, 9 óra Tanévnyitó értekezlet, 

11 óra Felsős MK értekezlet

8:00 Alsós MK megbeszélés 17 óra 

Tanévnyitó 

ünnepség

02 03

TIPP: Írja be a kezdő évet a B1 cellába, és válassza ki a kezdő 

hónapot a C1 cellában. A naptár automatikusan frissülni fog.

Megjegyzések: 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet alapján a 2019/2020. tanév rendje, Tanítási napok száma: 180, Tanítás nélküli munkanapok: 6



2019 szeptember

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

26 27 28 29 30 31 01
17:00 

Tanévnyitó 

02 03 04 05 06 07 08
A tanév első tanítási napja,                     

11:00 Fejlesztő csoport megbeszélés

14:00 Boldog iskola csoport megbeszélés 14:00 Önértékelési csoport megbeszélés AMI és egyéb foglalalkozások elindítása                               

17:00 1.E,2.E,b szülői értekezlet

10 ÉVES A VÁROS

09 10 11 12 13 14 15
16:30 AMI szülői értekezlet 14:00 Vezetőségi értekezlet                                                       13:00-16:00 EFOP továbbképzés,       16:30 3-

4. szülői értekezlet, 17:00 5-8. szülői 

értekezlet                       

16 17 18 19 20 21 22
Munkatervek, tanmenetek leadása Boldog iskola Címátadó Budapest 13:00-16:00 EFOP továbbképzés            

23 24 25 26 27 28 29
Papírgyűjtés vidék Papírgyűjtés Vép 17:00 SZM gyűlés Törzslapok megnyitása

30 01 Megjegyzések:

szeptember 2-5.: Egyéb foglalkozások és AMI  megszervezése és elindítása, testnevelés alóli felmentések felmérése, osztály statisztika elkészítése, Kréta osztálynaplók elindítása, adatok ellenőrzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



2019 október

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

30 01 02 03 04 05 06
1. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP            

nevelési értekezlet

A Zene Világnapja 13:00-16:00 EFPO továbbképzés 11:00 Aradi vértanúk megemlékezés          

19:00 Szülői Közösség rendezvénye

07 08 09 10 11 12 13
14:00 Tantestületi értekezlet 8:00-11:00 Nyílt nap,                           13.00-

16:00 EFOP továbbképzés                                        

DIFER mérés

14 15 16 17 18 19 20
Óvónők meghívása 10:00 Témanap: A kis herceg zenés 

feldolgozás(1,5 óra),                             

13:00-16:00 EFOP továbbképzés

21 22 23 24 25 26 27
10:00 Ü nnepség a Gépészben ÜNNEP DIFER mérés jelentése az OH-nak Őszi szünet Őszi szünet

28 29 30 31 01 02 03
Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet

04 05 Megjegyzések:



2019 november

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

28 29 30 31 01 02 03
Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet

04 05 06 07 08 09 10
13:00 EFOP Zárórendezvény MMIK 13:00-16:00 EFOP továbbképzés                          

16:30-18:00 Fogadó óra

11 12 13 14 15 16 17
14:00 Vezetőségi értekezlet 1. Iskolaelőkészítő foglalkozás (Szabó 

Eszti)

18 19 20 21 22 23 24
2. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP, 

Pályaorientációs nap

Adventi forgatag, mérésekhez az adatok 

megküldése az OH-nak

25 26 27 28 29 30 01
DIFER mérés elvégzése

02 03 Megjegyzések:



2019 december

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

25 26 27 28 29 30 01

02 03 04 05 06 07 08
14:00 Tantestülleti értekezlet Télapó MUNKANAP december 24. kedd 

ledolgozása

09 10 11 12 13 14 15
MUNKANAP december 27.péntek  

ledolgozása

16 17 18 19 20 21 22
10:00 Karácsonyi ünnepség, utána 

karácsonyi ebéd (nyugdíjasok, jubilálók)

Téli szünet Téli szünet

23 24 25 26 27 28 29
Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet

30 31
Téli szünet Téli szünet: december 21-január 05.

Megjegyzések:



2020 január

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

30 31 01 02 03 04 05
Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet Téli szünet

06 07 08 09 10 11 12
14:00 Vezetőségi értekezlet 11:00 Megemlékezés a Doni áldozatokra

13 14 15 16 17 18 19
2. Iskolaelőkészítő foglalkozás              

20 21 22 23 24 25 26
Osztályozó vizsgák I. félév vége

27 28 29 30 31 01 02
II. FÉLÉV kezdete                                            

14:00 Félévi osztályozó értekezlet

Félévi bizonyítvány osztása,                 

16:00 AMI félévi záró    

03 04 Megjegyzések:

NETFIT MÉRÉS: január 8 - április 24., Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók: január 6-március 31.



2020 február

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09
14:00 Félévi tantestületi értekezlet 3. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP                       

Farsang - DÖK nap

10 11 12 13 14 15 16
16:30 alsós szülői értekezlet                            

17:30 felsős szülői értekezlet

3. Iskolaelőkészítő foglalkozás

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 01
A kommunista és egyéb diktatúrák emléknapja

02 03 Megjegyzések:

Félévi SZM gyűlés: 



2020 március

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

24 25 26 27 28 29 01

02 03 04 05 06 07 08
14:00 Vezetőségi értekezlet

09 10 11 12 13 14 15
10.00 Ünnepség Gépész 10:00 Városi 

ünnepség

16 17 18 19 20 21 22
Nyílt nap a leendő 1. osztályosoknak, 

boldogság órák

Nyílt nap a leendő 1. osztályosoknak                    

+ AMI nyílt ap                                                    

8. osztályos tanulói adatlapok módosítása

4. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP: Boldogság 

Nemzeti Nap                                                    

23 24 25 26 27 28 29

30 31 Megjegyzések:



2020 április

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

30 31 01 02 03 04 05
V. Táncest? 4. Iskolaelőkészítő foglalkozás

06 07 08 09 10 11 12
14:00 Költészet napja Tavaszi szünet Tavaszi szünet

13 14 15 16 17 18 19
Tavaszi szünet Tavaszi szünet

20 21 22 23 24 25 26
14:00 Tantestületi értekezlet 16:30-18:00 Fogadó óra

27 28 29 30 01 02 03
Papírgyűjtés vidék Papírgyűjtés Vép

04 05
Fenntarthatósági témahét: április 20-24., NETFIT mérés: január 8-április 24., 1. osztályosok beiratkozása

Megjegyzések:



2020 május

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

27 28 29 30 01 02 03
ÜNNEP

04 05 06 07 08 09 10
14:00 Vezetőségi értekezlet 5. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP, XIII. 

Hatosfogat Művészeti Fesztivál

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
NYELVI MÉRÉS

25 26 27 28 29 30 31
ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS

01 02 Megjegyzések:



2020 június

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

01 02 03 04 05 06 07
ÜNNEP Pünkösd Osztályozó vizsgák Nemzeti Összetartozás napja,            16:00 

AMI záró

Osztálykirándulások

08 09 10 11 12 13 14
14:00 Osztályozó éártekezlet LEG kirándulás HATOSNAPOK HATOSNAPOK HATOSNAPOK

15 16 17 18 19 20 21
Utolsó tanítási nap (180.) 9:00 Tanévzáró ünnepély, ballagás

22 23 24 25 26 27 28
TÁBOROK TÁBOROK TÁBOROK TÁBOROK TÁBOROK

29 30 01 02 03 04 05
TÁBOROK TÁBOROK Tantestületi tanévzáró értekezlet

06 07 Megjegyzések:



2020 július

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

29 30 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

03 04 Megjegyzések:



 


