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Mottó: 

 

 

„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és 

leküzdhetetlen szokásunkká tegye.” 

(Örkény I.) 
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I. A MUNKATERV AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KÉSZÜLT: 

 

 Törvények: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 1992 évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

 Kormányrendeletek: 

 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról. 

 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központról 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

módosításáról. 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló  

törvény végrehajtásáról.  

326/2013. (VIII:30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a Kjt köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 Miniszteri rendeletek: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 22/2013. (VII.5) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 32/2012.  (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról 

 A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013 (VII. 4.) EMMI rendelet 

 

 A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 

márciusában jóváhagyott Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve. 

 Iránymutatóak voltak az iskola vezetőségi és a nevelőtestületi 

értekezletén elhangzott észrevételek. 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.226437
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19431.208637
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156713.232575
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156713.232575
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.227713
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.227713
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További meghatározó elemek a munkaterv készítése folyamán: 

 
1. TÁMOP 3.1.4. pályázat fenntartási kötelezettségei 

2. Comenius multilaterális kapcsolatok 

3. TIOP 1. 1.1. 0. 7. IKT fejlesztés 

4. TIOP 1.1.1.0.9. Tanulói Laptop program 

5. TÁMOP 3. 1. 5. Tanártovábbképzések támogatása 

6. ÖKOISKOLA cím megtartása 

 

 

 

II. HELYZETELEMZÉS 

 

 

 

1. Személyi feltételek és változások: 
 

Státuszok száma:      61 fő, melyből pedagógus 58 fő 

                     - ebből:           3 fő a speciális tagozaton 

                                     2 fő napköziben 

        zeneiskola            6 fő  (2 fő megbízással) 

                                    1 fő pedagógiai asszisztens 

                                               1 fő IKT asszisztens és rendszergazda 

         1 fő iskolatitkár 

 Kunbaracsi telephelyen    1 fő pedagógus 
                                            

 

2. Az iskolavezetés munkamegosztása: 
 

Marton Józsefné igazgatóhelyettes, megbízott igazgató: 

 

     -    Munka – és bérügyek,  

- KIR nyilvántartás vezetése. 

- munkaidő nyilvántartás és elszámolás. 

- E-posta kezelése. 

- Szabadságok nyilvántartása. 

- Pályázatok felügyelete. 

- Technikai dolgozók tevékenységének koordinálása, felügyelete. 

- Felső tagozat szakmai felügyelete és munkaköri leírások kezelése  

- Alapdokumentumok kezelése. 

- Törvényi, jogszabályi háttér figyelése. 

- Pedagógiai munkát közvetlen segítő munkatársak felügyelete  
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- Kapcsolattartás fenntartóval, működtetővel, Kunbaracsi telephellyel 

 

 Szakálné Galbavi Márta igazgatóhelyettes: 

 

     -   Alsó tagozat felügyelete és munkaköri leírások kezelése. 

- Kapcsolattartás a helyi intézményekkel 

- Helyettesítés. 

- Napközi, tanulószoba felügyelete. 

- Irattárazás, bizonyítványok, stb. 

- Továbbképzések nyilvántartása, ellenőrzése. 

- Munka, tűz- és balesetvédelem 

- Környezet-, és egészségvédelem, iskolakert kialakításának koordinálása 

-  Kapcsolattartás a Szakértői Bizottsággal és a Nevelési Tanácsadóval 

       

3. Adminisztratív személyzet: 
 

Csörgőné Kaszab Valéria: iskolatitkár 

 

     -   Munkaügyek. 

- Szabadságok adminisztrációja. 

- TB és Adó elszámolások. 

- Kincstári jelentések továbbítása. 

- Diákigazolványok, ellenőrzők, utazási kedvezményre jogosító igazolások. 

- Pedagógus igazolványok érvényesítése. 

- Irattári ügyiratrendezés. 

- Iratmásolatok. 

- Iktatás, postakönyvkezelés. 

- Jelentések továbbítása az intézményfenntartó felé 

 

Horváthné Görbe Ágnes: Pedagógiai asszisztens 

 

- Nyilvántartások kezelése. 

- Posta kezelése. 

- Időszakos adminisztratív feladatok. 

- Iskolai rendezvények fotózása, dokumentálása. 

- Szövegszerkesztési feladatok. 

- Adatgyűjtés. 

- Információtovábbítás. 

- Ebédeltetés, iskolatej felügyelete, nyilvántartása. 

- Fénymásolási teendők (előző napi megbízás alapján). 

- Alkalmanként gyermek felügyelet. 
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Árvai Tamás: IKT asszisztens, rendszergazda 

 

- IKT eszközök nyilvántartása, tanórákra való előkészítése 

- IKT alapú órákon asszisztencia biztosítása 

- Számítástechnikai, adminisztrátori feladatok 

- Honlap gondozás 

- Interaktív tananyagok nyilvántartása 

- Mérésértékelés rögzítése elektronikusan 

- Számítógéppark és a számítógépes hálózat felügyelete, karbantartása 

 

 

 

 

4. Vezetőség munkamegosztása: 
 

Bodor Eszter: magyar, történelem munkaközösség v. (humán) KAT 

Jakubikné Szabó Klára: matematika, fizika, kémia, informatika munkaközösség 

v. (reál) 

Márki Éva: Sport és készségtárgyak munkaközösség vezetője 

Nagy Lászlóné: osztályfőnöki munkaközösség vezető 

Vörösmartiné Tőzsér Emma: idegen nyelv okt. munkaközösség, DÖK vezető 

Turcsánné Blázsik Veronika: Alsós matematika munkaközösség vezető 

Rózsemberszkné Csorba Erika: Alsós anyanyelvi munkaköz. vezető 

Újvári Anita: Alsós Készségtárgyak munkaköz., DÖK vezető 

Bognárné Darabos Rita: Szakszervezeti bizalmi 

Oroszné Kovács Éva: TÁM csoport. v. 

Lehoczky Tünde: SNI munkaközösség v. 

Kovács Istvánné: Iskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke 

Török József: Művészeti iskola munkaközösség vezető 
 

 

5. Megbízások a 2013/2014. tanévre: 
 

Nagy Lászlóné: Gyermekvédelmi felelős 

Árvai Tamás: Rendszergazda 

Óberfrank Anita: Comenius pályázat 

Halákné Kovács Elza: Tankönyvfelelős / ARIZONA PROGRAM 

Oroszné Kovács Éva: Iskolai könyvtáros, TÁM csoportvezető, /pályaválasztási 

felelős/ 

Lehoczky Tünde: SNI integráció 

Terékné Baracskai Katalin: BTMN,  

Turcsánné Blázsik Veronika – Ügyelet 

TAM csoport: Oroszné Kovács Éva vezető 

                        Jakubikné Szabó Klára 
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      Baksa Gáborné 

      Kovács Istvánné  

Szakálné Galbavi Márta: Egészségnevelő, Környezetvédelmi felelős, Ökoiskola 

Márki Éva: Gyógytestnevelő 
 

 

6. Osztályok, osztályfőnökök, létszámok: 

 

1.a Baksa Gáborné: 22  + 4 fő 

1.b Vágóné Schiszler Zsuzsanna- Hegedűsné Farkas Csilla: 26  + 1 fő 

1.c Szegediné Fábián Mária: 22+ 3 fő 

1.d Balláné Barnai Anita – Kisjuhász Tünde 25+ 2 fő 

 

2.a Bognárné Darabos Rita: 20 + 1 fő 

2.b Rózsemberszkiné Csorba Erika-Kovács Istvánné: 19 fő 

2.c Csertő Attiláné: 20+ 2 fő 

2.d Trepákné Malecz Anita – Óberfrank Anita: 21+ 1 fő 

 

3.a Zentainé Nickl Enikő: 18+ 2 fő 

3.b Benkő Sándorné - Baracskai Katalin: 17 + 2 fő 

3.c Cseh Éva:  16 + 2 fő 

3.d Óberfrankné Langó Erika : 17 fő 

 

4.a Gubicza Diána- Újvári Anita: 21 + 1 fő 

4.b Deákné Vincze Kitti: 17 + 2 fő 

4.c Turcsánné Blázsik Veronika: 18 + 2 fő 

 

5.a Lipóth Ildikó: 24  + 3 fő 

5.b Szegediné Rédli Julianna: 19 fő 

5.c Somodi Éva:  17+ 2 fő 

 

6.a Jakubikné Szabó Klára: 18 + 3 fő 

6.b Vörösmartiné Tőzsér Emma: 23 + 1 fő 

6.c Nagy Lászlóné: 18 + 2 fő 

 

7.a Abonyi Andor: 18 + 3 fő  

7.b Kemenczeiné Gyóni Rita:17 fő 

7.c Gyurkovics Balázsné: 21 + 2 fő 

7.d Bodor Eszter: 18 + 2 fő 

 

8.a Halákné Kovács Elza: 17 + 2 fő 

8.b Pálházi Ilona: 20 + 3 fő 

8.c Márki Éva: 19 + 2 fő 
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Kunbaracsi telephelyen 1-4 évfolyam 

Altné Lantos Odett: 13 fő 

 

Dunai Anita: 

SNI 1-4: 11+11 fő 

Lehoczky Tünde:: 

SNI 5-8: 10+10 fő 

Össz. létszám:     582  fő 

Művészeti iskolában zenét tanul  120 fő 

 
 

7. Napközis és tanulószobai foglalkozások: 

 

Iskolánk pedagógusai látják el a feladatot 5 délutáni csoportban 

7 osztályban egész napos oktatás folyik 

SNI tanulók napközis foglalkozások: Csontos Sára      

Ebédeltetési feladatok:    Horváthné Görbe Ágnes 
 

 

 

 

 

8. Délutáni foglalkozások: 

 

A. Művészeti iskola: 

 

-  Zongora  Szentiné Princz Anita 

    Kissné Tihanyi Rita 

- Rézfúvós   Török József 

- Furulya   Török József 

- Gitár   Takács Gábor 

- Klarinét, fuvola Boros János 

- Cselló   Pappné Gyalus Erika 

 

B. Szakkörök: 

 

- néptánc   Dorcsákné Csőszi Barbara 

- képzőművészeti  Csorbáné Kovács Rozália 

- számítástechnika Abonyi Andor 

- dráma   Gyurkovics Balázsné 

- észforgató,   Gyurkovics Balázsné 

rejtvényfejtő 

 - kötés –horgolás Pálházi Ilona 
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 - matematika 4. évf. Turcsánné Blázsik Veronika 

 - német kezdő  Hallai Réka 

 - orosz szakkör  Gyurkovics Balázsné 

 - dob   Kiss Imre 

 

C, Sport szakkörök: 

 

- karate   Kishalmi Péter (önköltséges) 

- röplabda   Bognárné Kormos Erika 

- futball   Balla Gábor 

- kézilabda   Görbéné Márki Éva 

- atlétika   Kohút Attila 

- asztalitenisz  Fürj Róbert (önköltséges)  

- kosárlabda  Szőrös Ervin, Kohút Attila 
 

9. Tárgyi feltételek: 
 

Jelenleg minden osztály iskolai munkájához adottak a szükséges eszközök és az 

osztálytermek. 
 

 

10. Személyi változások: 

 

a./  GYES, GYED:       Halcsikné Fejes Anetta 

b./ Határozott idejű kinevezés:   Csontos Sára (Bognárné Kormos Erika) 

c./ Tartósan van távol:                Ferenczné Csertő Ágnes 

d./ Fizetés nélküli szabadság:  Bognárné Kormos Erika 

 

Gyakornoki idejét tölti: Csontos Sára 

 

 

 

Továbbtanul: 

 

- Lipóth Ildikó (angol nyelvtanár) 

- Óberfrank Anita (nyelv-, és beszédfejlesztő) 

- Abonyi Andor (informatika szak) 

- Gyurkovics Balázsné (közoktatási vezető szak) 

- Pappné Gyalus Erika (pedagógus szakvizsga) 
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III. TANÉV PEDAGÓGIAI FELADATAI 

 
A tanév fő feladatai 

2013/2014 

 

 

1. Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt. 

2. A tanulás tanításának szélesítése. A kreativitás fejlesztése változatos 

tevékenységi formákkal. 

3. Az IKT eszközök hatékonyságnövelő szerepének erősítése. 

4. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása, hátránykompenzáció 

elősegítése. 

5. A tanulók önismeretének javítása az osztályközösségek szociális 

hálójának erősítésével. /Reális önértékelés, kapcsolatteremtési problémák 

kezelése./ 

6. Tehetséggondozás, tehetségsegítő programok 

7. Pályázatok ütemterv szerinti megvalósítása 

8. Új tantervek bevezetése 

 

 

EGYÉB FELADATOK 

 

1. Környezetkultúra javítása, a tanulók igényének kialakítása a kulturált, 

egészséges környezet iránt. Ökoiskolai cím megtartása. 

2. Az művészeti nevelés személyiségformáló erejének növelése. 

3. Az egyéni fejlesztési feladatok az „Egyéni teljesítmény – egyéni 

értékelés” jegyében kerüljenek kitűzésre a Tanterv minimum 

követelményivel összhangban. 

4. Az „Együttnevelés” szereplőinek – család / osztályközösség / , 

pedagógusközösség – összetartó erejének növelése. 

5. Emberi értékek tiszteletére nevelés. 

 

 

Projekt hetek: 

 

- Egészséghét 

- Erdei iskola. 

- A víz (3 hetet meghaladó nagy projekt)  

- Móra nap 

- Európa hét 
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IV. A 2013/2014. tanév munkarendje: 

 

 

 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

 

1. Nevelési értekezlet    2013. december 21. 

2. Sí szünet      2014. február 20. 

3. Sí szünet      2014. február 21.  

5. DÖK nap      2014. április 16. 

4. Madarak és fák napja    2014. május 10.  

 
 

 

Rendezvények, határidők: 

 

 

Kötött időpontok: 

 

- Első tanítási nap: 2013.09.02. hétfő 

- Utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek 

- Első félév vége: 2013. január 17. péntek 

- Félévi bizonyítványosztás: 2013. január 24. 

 

Szünidők: 

 

 Őszi szünet: 2013. október 28-31.-ig 

 Téli szünet: 2012. december 23.-2013. január 03.-ig. 

 Sí szünet: 2013.február 20-21. 

 Tavaszi szünet: 2013. április 17-22. 

 

 

Rendezvények havi lebontásban: 

 

2013. augusztus 

 

augusztus 26. hétfő Javító vizsga Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

augusztus 26. 9 óra Vezetőségi ülés Felelős: Marton Józsefné 

augusztus 27-28. Tankönyvellátás Felelős: Halákné Kovács 
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Elza 

augusztus 29. 8
30

 Tanévnyitó értekezlet Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

augusztus 30. 17 óra Ünnepélyes tanévnyitó Felelős: 3. évfolyam 

 

2013. szeptember: 

 

szeptember 2. Első tanítási nap 1. -  3. óra osztályfőnöki 

4. órától órarend szerint 

(alsó 4, felső 5 óra) 

szeptember 9-től Versenyek, szakkörök 

indítása 

Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

szeptember 13-ig Naplók kitöltése 

 (névsor 6.-áig), 

felelős: of. 

munkaközösség  

szeptember 16-ig Osztályszülői 

értekezletek 

felelős: of. mk. 

szeptember 20-ig Év eleji felmérők íratása, 

első osztályosok 

bemérése 

Felelős: munkaközösség 

vezetők 

szeptember 25-28. Comenius találkozó 

Lengyelországban 

Felelős: Óberfrank Anita 

szeptember 27-ig 

 

Osztálydekorációk 

elkészítése 

felelős: osztályfőnökök 

szeptember 27-28. KEREKFESZT: 

Tojásfesztivál, Szüreti 

Fesztivál  

Felelős: Gyurkovics 

Balázsné 

 

szeptember 30-ig SZMK szülői értekezlet Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

szeptember 30-ig 

 

Törzslapok megnyitása, 

tanmenetek leadása 

Felelős: munkaközösség 

vezetők, osztályfőnökök 

 

 

2013. október 

 

Október 1. Zene világnapja 

 

Felelős: Pappné Gyalus 

Erika 

október 2-ig. Osztálystatisztikai 

adatok leadása 

Felelősök: 

osztályfőnökök 

Október 4. ünnepély (Aradi 

vértanúkra emlékezünk): 

6. évfolyam 

Felelős: Nagy Lászlóné 

 

október „Hasznosanyag” gyűjtés Felelős: Vörösmartiné 
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Tőzsér.Emma 

október 15-ig Statisztikai 

adatszolgáltatás  

Felelős: Marton Józsefné 

 

október 14-18 Egészség hét Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

 

Október 22.  

 

1956-ra emlékezünk 8. 

évfolyam 

Felelős: Halákné Kovács 

Elza 

október 25-ig DIFER jelentés Felelős: Lehoczky Tünde 

október 28-31 Őszi Szünet  

 

2013. november 

 

november 16. Iskola Alapítványi Bál Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

November 18. 16.30. óra 8. osztályos szülők 

továbbtanulással 

kapcsolatos tájékoztatása 

Felelős: Oroszné Kovács 

Éva 

 

november 18. 17. óra Fogadóóra Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

november 22. OKÉV mérés: 

adatszolgáltatás  

Felelős: Marton Józsefné 

 

november 30. Madáretetők készítése, 

kihelyezése 

 

Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

 

 

    2013. december 

 

december 6-ig DIFER vizsgálat 

elvégzése 

Felelős:Rózsemberszkiné 

Csorba Erika 

december 6. Mikulás disco Felelős: Vörösmartiné 

Tőzsér Emma 

december 7. 

 

Móra nap Felelős:4. évfolyam 

december 10-ig Jelentkezés a központi 

írásbeli felvételire 

Felelős: Oroszné + 8-os 

osztályfőnökök 

december 12. Jelentkezés az Arany 

János programra 

Felelős: Oroszné + 8-os 

osztályfőnökök 

december 19. Karácsonyi koncert Felelős: Török József 

december: 20. du. 16 óra Karácsonyi ünnepség Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

december 21. Nevelési értekezlet Felelős: Marton Józsefné 
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december Comenius találkozó 

Törökországban 

Felelős: Óberfrank Anita 

2012. december 23. - 

2013. január 03-ig. 

Téli szünet  

 

2014. január: 

 

január 6-14-ig Zeneiskolai vizsgák Felelős: Török József 

január 17. I. félév vége  

Január 18 Központi írásbeli 

felvételi 

Felelős: Oroszné Kovács 

Éva 

január 20. Osztályozó értekezlet Felelős: Marton Józsefné 

január 20-tól Új órarend Felelős: Marton Józsefné 

január 23. A Magyar Kultúra Napja 

Iskolai megemlékezés 

Felelős: Hallai Réka 

 

január 24.  Bizonyítvány osztás Felelős: osztályfőnökök 

január 20-31-ig Osztály szülői 

értekezletek 

Felelős: osztályfőnökök 

január 30.  Félévi értekezlet Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

             

 2014. február:  

 

Február 7. Farsangi bál  

 

Felelős: Vörösmartiné 

Tőzsér Emma, Ujvári 

Anita 

02. 14.-ig felvételi jelentkezések 

 

Felelős: Oroszné Kovács 

Éva 

február 20-21 Sí szünet  

február 24-28 Nyílt hét Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

Február 25. Kommunizmus 

Áldozatainak 

Emléknapja 

Felelős: Csorbáné 

Kovács Rozália, Bodor 

Eszter 

február 28 Sulibörze Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

 

2014. március: 

 

Március 14-én iskolai Március 15-i 

megemlékezés 

Felelős: 7. 

osztályfőnökök, Abonyi 

Andor, Gyurkovics 
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Balázsné 

14- én 17 óra Városi ünnepség: + 

Fáklyás felvonulás 

Felelős: 7. 

osztályfőnökök, Abonyi 

Andor, Gyurkovics 

Balázsné 

Március 17 - április 11-

ig 

3 hetet meghaladó 

projekt. 

„ A víz” 

Felelős: Cseh Éva 

03.17. – 03.18. Felvételi módosítási 

lehetőség 

Felelős: Oroszné Kovács 

Éva 

 

 

2014. április: 

 

április 11. Költészet napja Felelős: Kelemen Zalán 

április 11. Projektzáró ünnepély Felelős: Kelemen Zalán 

április 15. 

 

A holokauszt 

áldozatainak emléknapja, 

iskolai rádiós 

megemlékezés 

Felelős: Vörösmartiné 

Tőzsér Emma 

április 16. DÖK nap Felelős: Vörösmartiné 

Tőzsér Emma 

április.17-22-ig 

 

Tavaszi szünet  

április 23-27. Comenius találkozó 

iskolánkban 

Felelős: Óberfrank Anita 

 

 

április 28. hétfő 16.30  Iskolai fogadóóra Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

 

 

2014. május: 

 

Május 10 Madarak és fák napja Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

május 28. 

 

Országos 

kompetenciamérés 

Felelős: Marton Józsefné 

 

május 26.-június 6. Felmérők írása Felelős: munkaközösség 

vezetők 

május 26. - június 6. Zenei vizsgák  

 

Felelős: Török József 

május 20-21. Hasznos anyaggyűjtés Felelős: Vörösmartiné 
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Tőzsér Emma 

május 30.  péntek Gyermeknap  

 

Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

május 30-tól Iskolai rajzkiállítás Felelős:Csorbáné Kovács 

Rozália 

 

2014. június 

 

Június Comenius találkozó 

Németországban 

Felelős: Óberfrank Anita 

Június 4. 

 

„ Nemzeti Összetartozás 

napja” 

Felelős: Gyurkovics 

Balázsné 

június 10. Jegyek lezárása, 

osztályozó értekezlet  

Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 

június 13. 17 óra Ballagás, utolsó tanítási 

nap 

Felelős: 7. o. 

osztályfőnökök 

június 20. 17 óra Tanévzáró, 

bizonyítványosztás 

Felelős: 4. osztály 

 

június 20. 18 óra 

 

Zeneiskolai 

záróhangverseny 

Felelős: Török József 

június 24. 8
30

 óra Tanévzáró tantestületi 

értekezlet 

Felelős: Szakálné 

Galbavi Márta 
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V. Egyéb tudnivalók 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Mellékletek (munkatervek):  

 

  

 

 

 

KLIK KECSKEMÉTI TANKERÜLET 

KEREKEGHÁZI MÓRA FERENC 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS                               

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

KUNBARACSI TELEPHELYE 

 

MUNKATERV  

2013-2014 
 

 

 

 

 
„Tanítani nem annyi, mint tölcsérrel betölteni a tudományt 

a fejekbe – ez a szellem meggyalázása volna. 

Tanítani tudni annyi, mint szépérzékkel gondolkodni tanítani.” 

(Tatiosz: Életbölcsességek 
 

 

 



19 

 

A Kunbaracsi telephely általános nevelési és oktatási céljai, feladatai 

 

 
Iskolánk alapvető feladata a tanulók képességeik szerinti legmagasabb szintre juttatása. 

Az önálló ismeretszerzés, az önálló tanulási képesség fejlesztése a tanórákon és a tanórán 

kívül. 

Ismerjék, és használják az írott és az elektronikus ismerethordozókat. 

Kiemelten fontos cél a közösségi szellem és magatartás fejlesztése, erősítése: 

A kulturált véleménynyilvánítás, kommunikálás elsajátítása. 

A kérdésfeltevés, tudakozódás elsajátítása. 

A mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltség nyújtása. 

A tanulók világnézeti, lelkiismereti szabadságának tiszteletben tartása és tartatása. 

Olyan iskolai légkör kialakítása, amelynek alapja a gyermek megbecsülése, szeretete, 

amelyben a pedagógus nyugodt, alkotó légkörben végezheti munkáját. 

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés. 

Sajátos nevelési igényű tanulókkal való kiemelt foglakozás és felzárkóztatás. 

A gyermek képességeihez viszonyított, objektív alapokon nyugvó számonkérés, értékelés. 

Olyan általános és alapvető – nem tanítási órán átadható- ismeretek nyújtása, amelyek 

hozzájárulnak a tanulók helyes világképének kialakulásához. (P. színház, zenekultúra, 

kiállítások…stb.). 

Magas szintű anyanyelvi kultúra kialakítása és fejlesztése (könyvtárlátogatás, bábszínház, 

versmondó, mesemondó és olvasás verseny). 

Az algoritmikus gondolkodásmód kialakítása és fejlesztése (informatika tantárgy). 

Edzett, egészséges , sportot szerető tanulók nevelése. 

Környezettudatos magatartás. Szelektív hulladékgyűjtés iskolánkban: papír és használt elem . 

Egészségvédelem-egészségnevelés. 

Olyan személyiség kialakítása, amelynek birtokában - a 4. évfolyam befejezése után – 

felismerik az ismeretszerzés, a további szellemi gyarapodás és tudás szükségességét, és ennek 

birtokában alkalmazkodni tudnak az iskolaváltáshoz. 

Tájékoztatás és tájékozódás a közoktatási és más oktatással kapcsolatos törvények 

módosításáról és hatályba lépéséről. 

 

Speciális nevelési feladatok: 

 

Közösségi játékok (népi, dramatikus, táblás, önismereti, stb) rendszeres gyakorlása, amely a 

képességek, és készségek fejlesztésében nagy jelentőséggel bír. 

Hagyományápolás. 

Nemzeti ünnepeink megtartása. 

Szabadidő hasznos szervezése: Olyan tevékenységek felkínálása, amely a gyermekek 

életkorához alkalmazkodik, és amelyen a tanulók szívesen, aktívan vesznek részt. 

Környezetvédelemre nevelés. Legyen igénye a kulturált környezet kialakítására, védje, óvja 

környezetének értékeit. Vegyen részt gyűjtésekben, melyek a környezetvédelem köré 

szerveződnek. 

Egészségnevelés. Nagy figyelmet kell fordítani az egészségnevelési és az egészséges életmód 

témakörére: mindennapos testápolás, egészségmegőrzés. A kulturált életmód értékeivel 

történő azonosulás kialakítása. A káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése. Szülőkkel 

való rendszeres kapcsolattartás. 
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Speciális oktatási feladatok: 

 

A gyerekek logikus gondolkodásának fejlesztése tanórán és tanórán kívüli tevékenységekben. 

Sokszínű, a gyermekek érdeklődésére alapozó, aktivitásra serkentő, ismereteiket és az egyéni 

sajátosságokat figyelembevevő, egymásra épülő órák megszervezése. 

Alapkészségek fejlesztése. 

Az olvasás helyes technikájának elsajátítása és az értő olvasás fejlesztése. 

A helyesírás és ejtés technikájának elsajátítása. 

Differenciálás és kooperatív tanítás előtérbe helyezése. 

A szóbeli számonkérés arányának növelése. 

A tanulási zavarokkal küzdő gyermekek segítése, a hátrányok leküzdése, egyéni bánásmód 

alkalmazása. 

Tanulási szokások kialakítása, felelősök választása, személyre szabott feladatkörök adása. 

Önálló ismeretszerzés folyamatának kialakítása. 

Mérések, értékelések folyamatos egyeztetése, összeállítása, figyelembe vétele. 

 

 

A tanév egyéb feladatai: 

 

Az elsős gyermekek szüleivel kapcsolatfelvétel beszélgetés és értekezlet formájában. Első 

osztályosok felmérése és az iskolakezdés első pár hetének megkönnyítése játékos formában. 

DIFFER alkalmazás. 

Kapcsolattartás az iskolában tanuló gyermekek szüleivel. 

Felkészítés a 4. osztályosok számára, az iskolaváltás megkönnyítésének érdekében. 

Értékelés a tanév során: Szöveges értékelés az iskola 1. évfolyamán félévkor és év végén. 

Szöveges értékelés az iskola 2. évfolyamának első félévében és az osztályozás bevezetése a 

második félévben. Az osztályozás a 3. és 4. évfolyamokon. 

 

A fejlesztő megsegítés speciális feladatai: 

 

Iskolánkban, a 2013-2014-es tanévben 3 gyermek részesülhet fejlesztő megsegítésben. Ebben 

a tanévben a kerekegyházi iskola tanítói látják el a feladatot.  A fejlesztés, gyógypedagógia 

területeit és lehetőségeit felhasználva igyekeznünk kell a tanulókat segíteni, problémájukat 

enyhíteni, s aktív együttműködő munkára serkenteni. Kiemelten fontosnak tartjuk a 

gyakorlást, az egyéni tempó figyelembevételét, a pozitív megerősítést és a szülővel való 

folyamatos konzultációt. 

 

Kapcsolattartás külső intézményekkel és személyekkel: 

 

- Művelődési Ház 

-  Polgármesteri Hivatal 

- Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

- Óvoda 

- Logopédiai szolgálat 

- Védőnő 

- Háziorvos 

- Hitoktatók 

- Nevelési tanácsadó 

- Szakértői Bizottság 

- Gyógytestnevelők 
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MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Tárgyi feltételek 

 

 

A 2013/2014-es tanévben az iskola a következő tantermekkel rendelkezik: 

 

4 db tanterem, ebből három tantermet használunk a tanítás során (egy tanterem a tornaórák, 

kettő terem az egyéb tanórák, megtartására szolgál) 

1 db multimédiás oktató labor 

 

 

Az iskolában található további termek: 

 

Igazgatói iroda 

Sport szertár 

Étkező 

 

Az iskolai testnevelés óra megtartásához szükség esetén a helyi művelődési ház, illetve a fent 

említett tornaszoba nyújt segítséget. Jó idő esetén az iskola tornapályája ad lehetőséget erre. 

 

2. Személyi feltételek 

 

 

Az iskolában dolgozó pedagógusok létszáma: 

1 főállású 

3 áttanít 

 

NÉV Alkalmazotti 

minősítés 

Feladat Munkaidő 

Altné Lantos Odett Kinevezett 

határozatlan időre 

Osztályfőnök1-2-3-4 Teljes 

Lipót Ildikó  3-4. osztály angol nyelv 

tanítása 

Áttanít- 

Kerekegyháza 

Rozsenberckiné 

Csorba Erika 

 3-4. osztály informatika 

tanítása 

Áttanít- 

Kerekegyháza 

Rózsenberckiné 

Csorba Erika 

 fejlesztés Áttanít- 

Kerekegyháza 

Gyalus Erika  napközi Áttanít- 

Kerekegyháza 

Gyalus Erika  furulya szakkör Áttanít- 

Kerekegyháza 

 

 

Technikai dolgozók: 

 

Magyari Péterné Konyhai dolgozó, takarító 
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A technikai dolgozók személye az év során kétszer, háromszor változni fog, mert 

közmunkában látatja el az Önkormányzat a feladatot. A dolgozókat az év során többször kell 

betanítani erre a munkakörre, ez minden esetben időt és energiát igényel, mert előfordul, hogy 

a dolgozó sem konyhai munkakörben, sem oktatási intézményben nem dolgozott idáig.  

 

 

A továbbképzési tervben a 2013/2014-as tanévben a pedagógusnak részt kell venni, mert lejár 

a hét évenkénti kötelező kreditje. 

 

 

3. Az iskola szervezeti felépítése: 

 

 

 

Az iskolában 1 tanulócsoport működik. Az iskolai tanulólétszám: 13 fő. Összevont osztályok: 

1-2 -3-4 o. 

 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

5 4 2 2 

 

 

Az intézményben Apáczai, Mozaik Kiadó tankönyveiből tanítunk, ezért összedolgozva 

használjuk a törvényi kerettantervet a kiadók kerettanterveivel. 

Az intézményben integrált nevelés és oktatás folyik. 

 

 

 

 

Tantárgyfelosztás Kunbaracsi Tagintézmény 2013/2014, 
heti felosztás   
    1-2. oszt 3-4. oszt 

Név Végzettség Szak Tantárgy Óraszám Óraszám 

Altné Lantos Odett 

F tanító magyar 7 

  matematika 5 

  testnevelés 5 

  környezet 2 

  technika 1 

  rajz 1 

  rajz 1  

  ének 1 

  ének 1  

  erkölcstan 1  

  felzárkózt,tehetséggondozás 1 

Rózsenberczkiné Csorba 
Erika  tanító fejlesztés 2 

Lipót Ildikó   angol  2 

Rózsenberczkiné Csorba 
Erika   informatika  1 



Ügyelet: 

 

Az iskola nyitva tartása: 7.30-15.00 

Tanítási időkezdet: 8.00 

Reggeli ügyelet: 7.30-8.00-ig 

A tanítási nap folyamán a nevelő folyamatos ügyeletben dolgozik. 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok ütemezése: (5 nap) 

 
Nevelési értekezlet 2013.12.21. 

Sí szünet 2014.02.20                             

2014.02.21                                    . 
DÖK nap 2014.04.16. 

Madarak-fák napja 2014. 05.10. 

 
 

Havi tervező 
 

Szeptember 

02. Első tanítási nap 

1 hete  Szakkörök felmérése 

13 -ig Naplók kitöltése 

16. 15 óra Szülői értekezlet 

SZMK megalakulása 

16. Munkaterv leadási határideje 

20-ig Év eleji felmérők megírattatása 

30-ig Tanmenetek leadása 

 Törzslapok megnyitása 

  

 

Október 

02. Statisztikai adatok, okt.1 –ei állapot 

04. szünetek Állatok világnapja 

07. 13 óra Megemlékezés az aradi vértanúkról 

07.  DIFFER létszám jelentés 

09.,10.,11. DIFFER mérés felmérése 

14.-18. Papírgyűjtés, 

23. 13 óra Megemlékezés 1956-os forradalomról 

25. 13.00-tól Egészség délután 

28- 31. Őszi szünet 

  

November 
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27. 13 óra Mesemondó verseny 
 

December 

06. ebéd után Mikulásünnep 

07. Móra nap Kerekegyházára látogatunk 

20. Karácsonyi készülődés, ünnepély  

21. Nevelési értekezlet 

23.- 2014.01.03 Téli szünet 

  

2014 Január 

03. 15 óra Fogadó óra 

17. Az első félév vége 

20. Új órarend 

20.  Félévi osztályozó nevelési értekezlet 

24-ig Első félévi értesítők kiosztása 

  

 

Február 

 Farsang 

Március  

14. 13 óra Nemzeti ünnep 1848-as megemlékezés 

 Nyílt nap az óvodások részére 

 Nyílt tanítási nap 

 Fényképész 

Április  

11. Versmondóverseny 

17.-21. Tavaszi szünet 

  

Május  

02. 15 óra Anyák napja 

26-ig Felmérők irattatása 

  

30. Gyereknap- Madarak és fák napja 

Június  

04. Nemzeti összetartozás napja-

kirándulás- Tanulmányi kirándulás 

10-ig Jegyek lezárása 

13.  Utolsó tanítási nap  

  

 

 

 



 

25 

 

A Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI munkaterve szerint szerveződnek a 

szülői értekezletek, fogadóórák, nevelési értekezletek, tanévzáró. 

 

 

Mellékletek 

 
 Várható statisztikai adatok a 2012/2013-as tanévben 

 

Iskola  

 

Osztály Létszám  HH Fiú Lány 

1.o. 5 fő 4  3 1 

2.o. 2 fő 2 1 1 

3.o. 3 fő 3 1 2 

4.o. 2 fő 2 1 1 

Összesen 12 11 6 5 

 

 
Óvoda 

 

 

Csoport      

Kis     

Középső      

Nagy     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunbaracs, 2012. szeptember. 

 

 

Altné Lantos Odett 

Tagintézmény vezető 
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Diákönkormányzat 
 

Ü t e m t e r v  

 

2 0 1 3 / 2 0 1 4  

 

Vörösmartiné Tőzsér Emma     Ujvári Anita                              
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szeptember Diákönkormányzat ülése. 

Osztályképviselők megválasztása. 

Az évi program megtervezése. 

SZMK értekezlet. 

október Hasznosanyag -gyűjtés. 

Farsangi tánc támogatása. 

november Nyári tábor meghirdetése. 

december Mikulás ünnepség az alsó tagozaton. 

Adventi programok. 

 

január SZMK értekezlet 

Farsangi előkészületek. 

február Farsangi bál lebonyolítása. 

március 

 

Börze megrendezésének segítése 

Projekt rendezvények támogatása 

április Projekt zárásának segítése 

 

 

 

május Hasznosanyag-gyűjtés szervezése. 

Gyereknap szervezésének segítése.  

június Értékelő diákgyűlés.  

Felelős:Vörösmartiné Tőzsér Emma 

             Ujvári Anita 
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Készségtantárgyak 
 

 

Munkaterv 

 

 

2013/2014 

 

 

 

 

 

         Készítette: Ujvári Anita 
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A 2013/2014-es tanév fő feladatai: 
 

1. 

*Tehetséggondozási formák bővítése, hatékonyságnövelés 

*Hátránykompenzáció növelése 

*Tárgyi környezet szépítése 

*Viselkedéskultúra, munkamorál javítása 

*Tanulói önismeret fejlesztése 

*SNI tanulók segítése 

*Szabadidő hasznos töltése 

*Konfliktuskezelés hatékonyságának növelése 

 

 

2. 

*Rendszeres gerinctorna beépítése a testnevelés órákba 

*Állóképesség javítása 

*Finommotorika, térkoordináció javítása 

*Manuális készség fejlesztése 

 

3. 

*Közlekedési ismeretek, szabályok mélyítése 

*Környezetvédelem fogalma, tudatosítása 
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Szeptember: 

*Az éves munkaterv elkészítése. 

*Munkaközösségi megbeszélés. 

*Osztályok dekorálásának elkészítése. 

*Szüreti fesztivál 

*Belső továbbképzés:kölyök atlétika program –Balla Gábor,Ujvári Anita 

 

 

Október: 

*Tanmenetek elkészítése,összegyűjtése. 

* Atlétika verseny—Balla Gábor,Ujvári Anita 

* Egészséghét - kiállítás szervezése,plakátok készítése. 

 

 

November: 

*Báli műsor előkészítése, megbeszélése. 

*Munkaközösségi megbeszélés. 

*Őszi felmérések 

 

 

December: 

*Mikulás ünnep megszervezése. 

* Móra nap 

*Adventi készülődés 

*Karácsonyi dekorációk , ajándékok  készítése 

 

 

 



 

31 

 

Január: 

*Félévi értékelések. 

*Tanmenetek felülvizsgálata, esetleges változtatása. 

*Beszámoló a félévi értekezleten. 

 

 

Február: 

*Készülődés a farsangra. 

*Börze előkészítése. 

*Farsang megszervezése. 

 

 

Március: 

*Munkaközösségi megbeszélés: aktuális tevékenységek. 

 *A víz– projekt szervezése és lebonyolításának segítése. 

*Húsvét ünnepére készülődés, dekoráció. 

 

 

Április: 

*Húsvéti ünnepre dekorációk, népszokások megbeszélése - oszt. főnökök. 

*Projektzáró. 

 

 

Május: 

*Kerékpáros ügyességi verseny alsó tagozaton –Márki Éva, Ujvári Anita. 

*Alsó tagozaton kölyök atlétika bajnokság szervezése—Balla Gábor, Ujvári 

Anita. 

Tavaszi futóverseny szervezése, lebonyolítása. 

 

 

Június: 

*Évzáró munkaközösségi megbeszélés. 

*Tanév végi jutalmazások rendje, módja. 

*Az éves munka értékelése. 
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A magyar munkaközösség 

 2013/2014-es tanév  

munkaterve 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Készítette: Bodor Eszter 
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A munkaközösség tagjai:  

Bodor Eszter 

Csorbáné Kovács Rozália 

Gyurkovics Balázsné 

Hallai Réka 

Kelemen Zalán 

Pálházi Ilona 

Vörösmartiné Tőzsér Emma 

 

A tanév fő feladatai: 

- irodalmi műfajok ismerete és alkalmazása 

- szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

- élményszerző, szövegértő olvasás kialakítása 

- írás, helyesírás fejlesztése 

- az igényes, szép beszéd iránti igény felélesztése 

- a szókincs folyamatos bővítése 

- a kommunikáció különféle módjainak ismerete és felhasználása a 

mindennapi életünkben 

 

- színvonalas iskolai és városi ünnepségek, műsorok készítése 

- a tehetséges tanulók egyéni és csoportos eredményes versenyeztetése 

- a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, korrepetálása, bevonása a 

közös munkába 

- felkészítése a kompetenciamérésekre és a felvételikre 

- kulturált szórakozás, ismeretszerzés igényének felkeltése, megismertetése: 

színház, mozi, könyvtár, kiállítás, hangverseny 

 

 

Tervezett programok 

 

augusztus: 

- az éves munkaterv összeállítása 

- csoportbontás a 7. és 8. évfolyamon 

 

szeptember: 

- felmérések, követelmények, helyzetelemzések egységes rendszerének 

kialakítása 

- levelezős tanulmányi versenyekre nevezés 



 

34 

 

- színház- és mozibérletesek megszervezése 

- kulisszajárás Kecskeméten: szept. 14. 

- Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny iskolai fordulója 

- a magyar népmese napjának megünneplése: szept. 30. 

 

október: 

- Könyves vasárnap Kecskeméten a megyei könyvtárban 

- nevezés a megyei könyvtár versenyeire 

- iskolai mesemondó verseny 

- ünnepi műsorok: október 6., 23. 

 november: 

- Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulója 

december: 

- Móra-nap 

január: 

- félévi felmérések, zárások 

- 6. és 8. osztályos felvételi 

- megemlékezés a magyar kultúra napjáról 

- Bendegúz Nyelvész Verseny 1. fordulója 

február: 

- Bendegúz Nyelvész Verseny 2. forduló 

- Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny iskolai fordulója 

- a kommunizmus áldozatainak emléknapja 

március: 

- március 15. ünnepi műsor elkészítése (iskolai és városi) 

- iskolai szavalóverseny 

- projekthét rendezvényei 

április: 

- magyar versenyek megyei fordulója Kecskeméten 

- megemlékezés a költészet napjáról 

- a holocaust áldozatainak emléknapja 

- projektzáró műsor 

május, június: 

- kompetenciamérések a 6. és a 8. évfolyamon 
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- tanév végi felmérők, zárások 

- megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról 
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MUNKATERV 

Anyanyelvi munkaközösség 
 

Alsó tagozat 

2013/2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:Rózsemberszkiné Csorba Erika 

munkaközösség vezető 
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Tanév:2013/2014 

 

A munkaközösség tagjai  

 

1.a Baksa Gáborné  

1.b Vágóné Schiszler Zsuzsa  

1.c Szegediné Fábián Mária  

1.d Kisjuhász Tünde 

 

2.a Bognárné Darabos Rita  

2.b Rózsemberszkiné Csorba Erika  

2.c Csertő Attiláné  

2.d Trepákné Malecz Anita 

 

 

3.a  Zentainé Nickl Enikő  

3.b Benkő Sándorné  

3.c Cseh Éva  

3.d Oberfrankné Langó Erika  

 

 

4.a Festőné Gubicza Dia  

4.b Deákné Kitti  

4.c Turcsánné Blázsik Veronika  

 

A munkaközösség vezetője: Rózsemberszkiné Csorba Erika 

 

 

Támop felelős: Cseh Éva 

 

IKT felelős:Festőné Gubicza Diána 

 

Mérési felelős: 1-2 osztályok: Bognárné Darabos Rita  

 

 

Mérési felelős: 3-4. osztályok: Benkő Sándorné  

 

A 2013/20134-es tanév fő feladatai: 

 

 

 A módszertani sokoldalúság növelése, a hatékonyság fokozása, a 

motiváció erősítése a tanórákon 
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 A tanítás-tanulás módszertanának beépítése a tanórákba; a kreativitás 

fejlesztése az órákon változatos tevékenységi formák segítségével 

 IKT eszközök növekvő használata, hatékonyságának fejlesztése 

 A hátrányos helyzetű tanulók erősebb pedagógiai integrációja, különös 

tekintettel a szociális, emocionális differenciákra 

 A tanulók önismeretének fejlesztése az osztályközösségek szociális 

hálójának erősítésével (reális önértékelés, kapcsolatteremtési problémák 

kezelése) 

EGYÉB CÉLOK: 

 Esztétikus többfunkciós tér kialakítása a tantermekben 

 ÉRTÉKELÉS a differenciált foglalkoztatási terveknek megfelelően: 

egyéni teljesítmény—egyéni értékelés elve alapján 

 Együttnevelés: 

család-osztályközösség—pedagógus közösség összhangjának erősítése 

 Az érzelmi, művészeti nevelés is valósuljon meg az órákon 

 Egészséges életmód—egészséges életszemlélet: A mindennapos 

testnevelés bevezetése ( 5 testnevelés óra /hét/osztály) 

 

 

 

Projekt hetek: 

 

 Egészséghét:  …2013.10.14.-2013.10.18……… 

 

  A VÍZ  2014.03.17-04.11 

 

 

 Móra nap (iskola nap)…2013.12………………… 

 

 

MUNKATERV 

 

Szeptember 

 Az éves munkaterv egyeztetése, megbeszélése, elkészítése 

Felelős: mk.vez    ! 

 Munkaközösségi megbeszélés: mérések összehangolása 

Felelős: mk.vez. és a mérési felelősök 

 Szülői értekezletek lebonyolítása szept. 13-ig 

Felelős: osztályfőnökök 

 Szept. 13.: Naplók kitöltésének határideje 

 Szept. 17. A magyar diáksport napja 
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 Munkaközösségi megbeszélés: dokumentumok vezetésének egyeztetése, 

Differ mérés indítása az 1. és a 2. évfolyamon 

Felelős: mk.vez.  

 SZMK értekezlet 

 Szept. 27-28. reprezentálás a Tojás fesztiválon iskolánk képviseletében 

 Szept. 30-ig az osztályok statisztikájának elkészítése, leadása a helyettes 

felé. 

Felelős: mk.vez. és az osztályfőnökök 

Október 

 Okt.1-ig tanmenetek elkészítése, összegyűjtése-felelős: mk. Vez és a mk. 

tagjai 

  Okt. 04. péntek:részvétel az okt.6-i ünnepségen  

 Okt. 12! HATÁRIDŐ!!! a szükséges Differ mérés db. számának 

felmérése, továbbítása helyettes kolléga felé 

 Okt.14-18. Bekapcsolódás az iskolai egészség-hét programsorozatba 

 Okt.14-18-ig tartó héten: őszi hulladékgyűjtés 

 Differ mérést indító megbeszélés okt. 15-ig felel: mk. Vez és az első és 

második osztályben tanító mk tagok 

 Óvónéni, tanító néni találkozó megszervezése?? IGÉNY ESETÉN!!! 

Felelős: mk.vez. és az első évfolyamos kollégák 

felel: mk.vez. 

 

 

November 

 

 Nyílt-hét programjának előkészítése, megbeszélése 

 Digitális táblák használatához kapcsolódó, munkaközösségi 

megbeszélés, tapasztalatcsere…..meghívott vendég: Tamás 

Felelős: mk. Vez. 

 A hónap folyamán:Nemzeti tankönyvkiadó ingyenes továbbképzésének 

megszervezése 

Felelős: mk.vez.  

 Nov. 18. Fogadó óra osztály keretben 

 

 

 

December 

 

 

 Mikulásozás  

Felelős: mk.vez. és az osztályfőnökök 
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 Differ jelentések összegyűjtése dec.7-ig   HATÁRIDŐ!!! 

Felelős: mk.vez.  

 Dec. 7 szombat MÓRA NAP  

 ÁTHELYEZETT MUNKANAP!!! 

Felelős: mk.vez. és az osztályfőnökök 

 

 Munkaközösségi megbeszélés aktuális problémák szerint, digitális táblák 

használatának tapasztalatai 
Felelős: mk.vez.  

 

Január 

 

  Első héten:Munkaközösségi megbeszélés a félév zárásának és a 

dokumentálásának a rendje 

Felelős: mk.vez. és az ped. Ig. h. 

 Jan 17. péntek az I. félév utolsó napja 

 Jan.24. értesítők kiosztása 

Felelős: mk.vez. és az osztályfőnökök 

 Munkaközösségi megbeszélés órarend és óraszám változások egyeztetése 

Felelős: mk.vez. és az ped. Ig. h. 

 Jan. 20. Új órarend, a II. félévi óraszámoknak megfelelően 

 Beszámoló elkészítése a félévi értekezletre 

Felelős: mk.vez.  

 

 

Február 

 

 Szülői értekezletek az1. héten 

Felelős: mk.vez. és az osztályfőnökök 

 Tanmenetek aktualizálása, korrigálása 

 Farsangi készülődés: FARSANG:2014. febr. 7. 

 A hónap végi iskola börze előkészítése, egyeztetése 

 Febr. 28.péntek SULI-BÖRZE 

 

Március 

 

 Munkaközösségi megbeszélés aktuális problémák szerint 

Felelős: mk.vez.  

 A Bendegúz levelező verseny iskolai döntője 

Felelős: mk.vez.  
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 A hagyományos  (jakabszállási) helyesíró verseny osztály és iskolai 

szintű lebonyolítása 

Felelős: mk.vez.  

 Márc.17. nagy-projekt indítása.  

Téma: A VÍZ 

 

 

Április 

A projektbe való bekapcsolódás 

 A költészet napja alkalmából osztály és iskolai szintű szavalóverseny 

lebonyolítása 

Felelős: mk.vez.  és az osztályfőnökök 

 Fogadó óra 2014.04.28. 

 Pedagógus portfólió elkészítésének határideje: 2014.04.28. 

 

Május 

 Munkaközösségi megbeszélés: a tanévzárás rendje, a dokumentálás 

módjának egyeztetése, jutalmazások megbeszélése 

Felelős: mk.vez.  

 Munkaközösségi megbeszélés: a tanév végi felmérések rendje és az 

értékelés összehangolása 

Felelős: mk.vez.  

 Máj. hónapban a felmérések megíratása 

 Május havi, tavaszi hulladékgyűjtésbe bekapcsolódás 

 2014. 05.28. országos kompetencia mérés 

 A május végi ( május 30) gyermeknap szervezése, lebonyolítása 

Június 

 

 Munkaközösségi megbeszélés : a tanév végi dokumentálások rendje, 

harmonizálása és beszámolók elkészítése 

Felelős: mk.vez.  

 2014. 06.10. kedd osztályozó értekezlet 

 2014.06.13  ballagás 

 3014.06.20  évzáró ünnepség 

 Az éves munka értékelése a 2014. 06.24-i tanévzáró értekezleten 

Felelős: mk.vez. 
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Mottó: „Nem az a fontos, hogy honnan indultál, 

               hanem, hogy hová jutsz el!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIAI  

 

MUNKATERV 

 

2013/2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Összeállította: 

                                                                                                                                                                                   

Fejlesztő munkaközösség 
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Helyzetelemzés 

1. Munkaközösség tagjai: 

 

Dunai Anita  

Kósa Erika  

Hallai Réka  

Terékné Baracskai Katalin 

Lehoczky Tünde 

 

2. Személyi, tárgyi feltételek: 

 

A fejlesztés tárgyi és személyi feltételei biztosítottak az intézményben.  

 

3. Gyógypedagógiai feladatok 

 

o A tanulók képességéhez mért egyéni ütemű továbbhaladás 

feltételrendszerének biztosítása  

o Rehabilitációs foglalkozások megszervezése 

o Mérések (diagnosztikus) 

o A szakértői vélemények érvényességének nyomon követése 

o Fejlesztési tervek elkészítése 

o Szülők részére tanácsadás 

o Team munka pedagógusokkal 

 

4.  A tanév fő feladatai: 

 

a. A felelősségtudat kialakítása tanulóinkban. 

b. A tanulás tanításának változatos tevékenységi formákban. 

c. Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiai) eszközök 

hatékonyságának növelése. 

d. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása, hátránykompenzáció 

elősegítése. 
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e. Tehetséggondozás. 

f. A tanulók önismeretének javítása, a reális önismeret kialakítása. 

Egyéb feladatok: 

o Környezetkultúra kialakítása. 

o Művészeti nevelés 

o Differenciált foglalkozási tervek készítése az egyéni fejlődés figyelembe 

vételével. 

o A családi-, osztály és pedagógiai közösség erősítése, együttnevelési 

feladatok megoldása. 

o Egészséges életmód kialakítása. 

o Emberi értékek megismerése, tudatosítása, tiszteletre nevelés. 

 



Tanév közbeni feladatok 

2013/2014. Általános feladatok Szülőkkel való 

kapcsolattartás 

Pedagógusokkal 

való konzultáció 

Kapcsolattartás 

más pedagógiai 

szakszolgálattal , 

szakintézménnyel 

Augusztus 

30. 

Alakuló 

munkaközösségi 

találkozó 

Téma.: éves 

munkaterv készítése, 

jogszabályi 

változások 

megbeszélése 

Felelős:mk.vez. 

 

 

 

1.Egyéni konzultáció az 

elsős szülők részére. 

 

-a preventív felmérés 

eredményeinek 

megbeszélése 

 

- terápiás tanácsadás a 

tanulási problémák 

prevenciójának 

céljából 

 

- az iskolán kívüli 

segítés 

lehetőségeinek 

feltérképezése 

egyéni esettől 

függően ( Nevelési 

Tanácsadó, 

pszichológus , 

logopédus, TSMT ) 

 

2.Rendszeres vagy 

időközönkénti konzultáció 

 

- év közbeni 

felmérések 

eredményeinek 

megbeszélése 

- folyamatos 

tájékoztatás a 

foglalkozások 

menetéről , 

eredményeiről a 

szülőknek 

- tapasztalat és 

információcsere a 

tanulási nehézségek 

,tanulási zavarok oki 

pontosítása 

érdekében 

- terápiás tanácsadás 

1. Rendszeres vagy 

időnkénti 

konzultáció a 

kollégákkal . 

 

- az 1. 

osztályban 

végzett 

felmérések 

eredményein

ek 

megbeszélés

e  

- a felmérések 

alapján a 

tanmenetbe 

iktatható 

fejlesztés 

lehetőségein

ek 

áttekintése 

- az SNI 

tanulókkal 

kapcsolatos 

tapasztalatok 

megbeszélés

e 

- eltérő 

tantervvel 

kapcsolatos 

elvárások 

áttekintése 

2. Tantestületi 

értekezleteken 

beszámoló a végzett 

munkáról és a 

vizsgálatok 

eredményeiről. 

 

3. Féléves 

konzultáció: 

 

- a 

foglalkozáso

k eddigi 

1.Egyéni esettől 

függően 

kapcsolatfelvétel 

más pedagógiai 

szakszolgálattal , 

szakintézménnyel. 

2.A  Nevelési 

Tanácsadónál és a 

Tanulási 

Képességet  

Vizsgáló  

Szakértői és 

Rehabilitációs 

bizottságnál 

dolgozó 

konzulensekkel 

való 

kapcsolattartás 

 

-szakértői 

vizsgálatok 

kezdeményezése 

 

-kiegészítő 

vizsgálatok 

igénylése 

(felmentések, 

könnyítések , 

egyéni haladási 

ütem figyelembe 

vétele) 

Szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2. hét. 

Diagnosztikai 

felmérések az 1. 

osztályosok 

szűrővizsgálata  

Felelős:mk. vez. 

 

 

SNI és BTMN 

tanulók beosztása 

csoportokba. 

Felelős:mk. vez. 

Dokumentációs , 

szervezési feladatok. 

Felelős:mk. 
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„home „ tréning 

alkalmazása 

- szakszolgálatok, 

szakintézmények 

eredményeinek, 

javaslatainak 

megbeszélése 

- kapcsolatfelvétel 

kezdeményezése 

más pedagógiai 

szakszolgálattal,  

szakintézménnyel 

3.Szükség esetén félévi 

ill. tanév végi 

konzultáció 

 

eredményein

ek 

megbeszélés

e 

- a segítés 

további 

módjainak 

együttes 

tervezése , 

módosítása 

- a tanórai 

keretben 

egyéni 

differenciálá

ssal való 

fejlesztés 

lehetőségein

ek 

áttekintése és 

folyamatos 

tervezése 

- a 

szakszolgálat

ok, 

szakintézmé

nyek 

vizsgálati 

erdményeine

k, 

javaslatainak 

megbeszélés

e 

4. Tanév végi 

konzultáció  

 

A foglalkozások 

eredményeinek 

és a tanulók 

tanulmányi 

előrehaladásának 

a megbeszélése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.osztályos tanulók 

szüleinek 

tájékoztatása 

a szűrővizsgálatok 

erdményeiről 
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Felelős :mk. vez. 

 

 

 Szülői értekezletek 

megtartása 

 

Osztálydekorációk 

elkészítése 

Felelős:oszt.főnökök 

 

 

 

Az 1. osztályban 

végzett felmérések 

eredményeinek 

megbeszélése az 

osztálytanítókkal 

Felelős : mk.vez. 

 

 

Kontrollvizsgálati 

kérelmek beküldése 

a Nevelési 

Tanácsadóba 

Felelős: mk.vez. 

Október 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt.4. 

 

 

 

Okt. 11. 

 

 

 

Okt.14-18.  

 

 

 

 

 

 

Tanmenetek leadási 

határideje 

Eltérő tantervű 

osztályokra 

vonatkozó 

tanmenetek 

összeállítása 

Felelős:oszt. 

főnökök 

 

 

 

 

Aradi vértanúk napja 

(okt.6.) 

 

 

Difer  statisztika 

továbbítása 

Felelős:mk.vez. 

 

Egészséghét 
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Okt.22. 

 

Nemzeti ünnepünk 

megünneplése ( 

iskolai szinten) 

 

 

 

 

November 

 

 

November 

18. 

 

Nov. 

 

 

Őszi szünet: 2013. 

okt.28.-2013.nov.4. 

 

 

 

Versmondó verseny 

 

 

 

Összevont szülői 

értekezlet/pályaválasztásási 

tanácsadás/, fogadóóra 

 

 

Óralátogatások 

 

December 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 7. 

 

 

 

 

 

December 

21. 

Munkaközösségi 

találkozó 

Téma: 

Beszédészlelés 

fejlesztése 

Felelős:mk 

 

 

Mikulás napi 

ünnepség 

megrendezése az 

osztályokban 

Felelős:oszt.főnökök 

 

 

Móra nap 

 

Ünnepvárás 

Karácsonyi 

készülődés a 

tanulókkal 

Felelős: oszt. 

főnökök 

 

Nevelési értekezlet 

 

Téli szünet: 

2013.dec.23-

2014.jan.5. 

   

Január 

 

Jan.17. 

 

Jan.20. 

 

 

 

 

I. félév vége 

 

Osztályozó 

értekezlet 

 

 

Szülők tájékoztatása a 

tanulók fejlődéséről 

 

Óralátogatások  
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Jan.24. 

 

 

Jan.30. 

 

 

Értesítők kiosztása 

Felelős: oszt. 

főnökök 

DÖK-nap 

 

Félévi értekezlet 

 

Munkaközösségi 

találkozó 

Téma: Féléves 

munka értékelése 

Február 7. 

 

 

Febr.24-28. 

 

 

Közreműködés a 

farsangi bálon 

 

Nyílt hét 

 

Iskolabörze 

(Óvodások fejlesztő 

foglalkoztatása) 

Felelős:mk. 

 

Fogadóóra 

   

Március  

 

 

 

 

Márc.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti ünnep 

(iskolai rendezvény, 

márc.15.) 

 

 

Tanulmányi 

versenyek 

évfolyamonkénti 

megrendezése 

 

 

 

Munkaközösségi 

találkozó 

Téma: Fejlesztő 

eszközök  

készítése 

(korongház) 

Felelős:mk. 

 Óralátogatások  

Április 

 

 

Tavaszi 

szünet:2014.ápr.17-

ápr.22. 
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Osztálykirándulás 

 

Kézműves 

foglalkozás 

szervezése az SNI 

tanulók részére 

Felelős: mk 

 

Fogadóóra 

Május 

 

Május 10. 

Gyermeknapi 

játszóház 

 

Madarak és fák 

napja 

 

Hasznosanyag- 

gyűjtés 

 

   

Június 

 

Június 10.  

 

Június 24. 

 

 

Osztályozó 

értekezlet 

 

Tantestületi 

értekezlet 

 

Dokumentációs 

feladatok 

Év végi szűrések 

elvégzése  

Ballagás 

 4.Tantestületi 

értekezleteken 

beszámoló az éves 

munkáról. 

 

 

 



Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

 

2013/2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Vörösmartiné Tőzsér Emma 

munkaközösség vezető 
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Az idegen nyelv tantárgyat tanítók munkaközösségének 

2013/2014-es tanévi munkaterve 

 

 

 

A munkaközösség tagjai német nyelvet és angol nyelvet tanítanak.  

Legfontosabb célunk a tantárgyaink elsajátíttatása a tanulókkal, illetve az idegen 

nyelven keresztül más kultúrák megismertetése, a tanulók kompetenciás 

készségeinek fejlesztése. 

Fontos feladatunk a  tanulás tanításának beépítése a tanórák menetébe.A 

kreativitás fejlesztése a változatos tevékenységi formákkal.   

Kompetnciás fejlesztési területek: 

- hallás utáni szövegértés 

- írásbeli kifejező készség 

- kommunikációs készség 

- szövegértés, értőolvasás 

- olvasási készség 

 

Az idegen nyelvi munkaközösségben dolgozók tagjai: 

 

Gyurkovics Balázsné,Zentainé Nickl Enikő, Lipóth Ildikó, Óberfrank Anita, 

Hallai Réka, Bertáné Vörösmarti Ágnes, Vörösmartiné Tőzsér Emma 

 

  

Felelősök a munkaközösségen belül: 

 

IKT felelős: Lipóth Ildikó 

mérési felelős: Hallai Réka 

integrációs felelős: Óberfrank Anita 

 

továbbképzések, belső továbbképzések felelőse: Gyurkovics Balázsné 

gyakorlótanárok hospitálásáért felelős: Vörösmartiné Tőzsér Emma 

Gyakorló tanárok munkájának segítése: Gyurkovics Balázsné, Vörösmartiné 

Tőzsér Emma 

Versenyekért, vetélkedőkért felelős: Vörösmartiné Tőzsér Emma + 

munkaközösségünk minden tagja 

Comenius projekt felelősei: Óberfrank Anita, Vörösmartiné Tőzsér Emma + 

munkaközösségünk minden tagja 

 

Felmérések rendje 
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o az éves munkaterv és a tanmenetek elkészítése 

o felmérések, követelmények, helyzetelemzések egységes rendszere 

o év eleji felmérés (szept.) 

o fél évi felmérés, zárás (jan.) 

o 8. osztályosok szóbeli felvételi vizsgája a kéttannyelvű és tagozatos 

iskolákba (febr., márc.) 

o év végi felmérés, zárás (máj.) 

o témazáró dolozatok (témák vége) 

o szóbeli felmérés 10 témakör alapján (okt.-tól máj.-ig havi egy témakör a 8. 

osztályokban) 

 

A 2013/2014-es tanév fő feladatai: 

 

A tehetséggondozási formák bővítése, a meglévő lehetőségek      

hatékonyságának növelése.  

Tervezünk:  

 felvételi előkészítő és alapfokú nyelvvizsgára felkészítő szakkör indítását 

angol és német nyelvből. 

 orosz nyelvi szakkör indítását (a Csiperó kapcsán a tanulóknak 

lehetőségük volt 10 napot Fehéroroszországban tölteni, s többen 

érdeklődtek az orosz nyelv iránt. 

 Német szakkör indítását az angol nyelvet tanulóknak 

 Angol szakkör indítását a német nyelvet tanulóknak 

 Ország ismereti órákat anyanyelvi előadó vezetésével angol és német 

órákon. 

 Jonathán TIT, TITOK országos nyelvi levelezős versenybe 

bekapcsolódunk(szeptembertől- májusig) 

    - iskolán belüli 3 fordulós nyelvi vetélkedő(folyamatosan), valamint egy 

fordulós szóbeli vetélkedő a 8. osztályosok részére az idegen nyelvi 

héten,valamint kiállítás rendezése az aulában.(május) 

    - Comenius és idegen nyelvi nagy faliújság készítése 

    - tanulmányi kirándulások szervezése a célnyelv országaiba       

(Ausztriába decemberben, Angliaba júniusban) 

    - bekapcsolódunk a környék iskolái, valamint a COVENTRY HOUSE 

által meghirdetett idegen nyelvi versenyekbe(december) 

 

 Kiemelt feladatunk a hátrányos helyzetű tanulók erősebb pedagógiai 

integrációja, különös tekintettel a szociális – emocionális differenciákra.  

 Célunk a hátránykompenzációs tevékenység eredményességének 

növelése. A hátrányos helyzetű tanulók segítése a differenciált oktatás 

fokozásával és korrepetálással. 
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 Részvétel a továbbképzéseken, az itt hallottak tovább adása belső 

továbbképzéseken, az új módszertani ismeretek megismertetése az SNI-s 

integráció és az esélyegyenlőségre különös tekintettel.  

 Interaktív eszközök használata a tanítási folyamatban és a felmérések 

során. Az IKT eszközök hatékonyságnövelő szerepének erősítése.  

 A tanulók önismeretének javítása az osztályközösségek szociális 

hálójának erősítésével./Reális önértékelés, kapcsolatteremtési problémák 

kezelése./ 

 A tanulók érdeklődésének fenntartása más népek kultúrája és élete iránt.  

 A módszertani sokoldalúság növelése a hatékonyság fokozásával, a 

motiváció erősítése a tanórákon. Erre remek lehetőség a Comenius 

projekt. Folytatjuk az előző évben megkezdett „Víz az életünkben” című 

projekt feladatok megoldását.  

 

Rendezvények, programok a Comeneus program keretében ( Water in our 

life) : 

 

 a vízzel kapcsolatos feladatok megoldása a pályázatnak 

megfelelően. (folyamatos) 

  a lengyelországi mobilitas megszervezése (szept.) 

 a törökországi kiutazás szervezése, bonyolítása (dec.) 

 a magyarországi projekttalálkozó megszervezése, lebonyolítása 

(ápr.) 

 a németországi projektzáró találkozó lebonyolítása (jún.) 
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Munkaterv 
 

 

 

Alsó tagozatos matematika munkaközösség 
 

 

 

2013/14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Turcsánné Blázsik Veronika 

             munkaközösség vezető 
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Munkaközösségünk tagjai 

 

 

 

1.a Baksa Gáborné 

1.b Hegedűsné Farkas Csilla 

1.c Szegediné Fábián Mária 

1.d Balláné Barnai Anita 

2.a Bognárné Darabos Rita 

2.b Kovács Istvánné 

2.c Csertő Attiláné 

2.d Oberfrank Anita  

3.a Zentainé Nickl Enikő 

3.b Terékné Baracskai Katalin 

3.c Cseh Éva 

3.d Oberfrankné Langó Erika 

4.a Ujvári Anita 

4.b Deák Lászlóné Vincze Kitti 

4.c Turcsánné Blázsik Veronika 

 Szakálné Galbavi Márta ig.h. 

 

 

 

Felelősök:    IKT: Cseh Éva 

   IPR: Ujvári Anita 
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Helyzetelemzés, célok, feladatok 

 

 

 

 

 

Augusztusban újjáalakult munkaközösségünk. Megbeszéltük az éves 

munkatervet. Feladatokat vállaltunk. 

 

A mi kis közösségünk az iskola tantestületének egy része, így feladataink is 

közösek. 

 

 

 

 

A matematika tanítás feladatai 

 

 

Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika 

és a valóság elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az 

önálló ismeretszerzés képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb 

feldolgozásával és alkalmazásával; fejleszteni a problémafelismerő és 

problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám és műveletfogalmat 

kialakítani, fejleszteni a számolási készséget. 

Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy 

formálódjon és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az 

életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság 

elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek 

alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudományának megismeréséhez. 

Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a fogalmak kellően 

változatos, gazdag konkrét tartalmának megismeréséhez. 
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Munkaközösségi tevékenységek 

 

 

Szeptember:  

    

 

 Szervezési feladatok az osztályközösségekben: 

 ( versenyek, szabadidő szervezés) 

 

 Az első osztályosok szűrése. 

 Felelős: Lehoczky Tünde 

 

 Tanmenetek összeállítása a felmérések alapján. 

 Felelős: Matematikát tanítók. 

 

 

 Szeptember 27-28. Részvétel, segítés Tojásfesztiválon és a Szüreti 

felvonuláson. 

 Felelős: Osztályfőnökök. 

 

 Szeptember 30. Tanmenetek leadása 

 Felelős: matematikát tanítók 

 

 

 

Október: 

 

 

 Október.:  Hasznosanyag gyűjtés 

 Felelős: osztályfőnökök 
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 A volt negyedikes tanítók látogatása az ötödik évfolyamon. Konzultáció a 

tapasztalótokról. 

 Felelős: 4. 5. osztályokban matematikát tanítók 

 

 

 

 Október 04: Munkaközösségi foglalkozás.  

 Téma: Csináljuk együtt! A digitális tábla 

megismerése 

 Felelős: Turcsánné Blázsik Veronika, Deákné 

Vincze Kitti 

 

    Október 04. Emlékezés az Aradi vértanúkra  

 

 Október 22: Emlékezés október 23-ra 

 Felelősök: osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

November: 

 

 

 Iskolai matematika verseny 3-4. osztályosoknak  

 forduló(csapatverseny). 

 Felelős: Turcsánné Blázsik Veronika, és a  3-

4. osztályban matematikát tanítók 

 

 Munkaközösségi foglalkozás: Téma:A nevelői laptop használata; 

funkcióinak megismerése. 

 Felelős: Turcsánné Blázsik Veronika 

 

December: 

 

 A fejlesztésre szoruló tanulók felzárkóztatása DIFER felmérések leadása. 

 Felelős: Osztályfőnökök 

 

 Mikulás várása. 

 Felelősök: osztályfőnökök 

 

 December 07. Móra nap 
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 Felelősök: osztályfőnökök 

 

 Karácsonyi műsorok 

 Felelősök: osztályfőnökök 

 

Január: 

 

 Az I. félév értékelése, összegzése. A félévi értesítők elkészítése. 

 Felelősök: Osztályfőnök 

    

Február: 

 

 Farsangi előkészületek; ötletek. Részvétel a farsangon 

 Felelősök: osztályfőnökök 

 

 Levelezős háziverseny II. fordulója 

 Felelős: Turcsánné Blázsik Veronika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március: 

 

 Iskolai matematika verseny 3-4. osztályosoknak II. forduló (egyéni 

verseny). 

 Felelős: Turcsánné Blázsik Veronika, és a  3-

4. osztályban 

matematikát tanítók 

 

 

 Munkaközösségi foglalkozás.Téma: Bemutatóóra; digitális eszközök a 

tanításban. 

 Felelős: Turcsánné Blázsik Veronika 
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 Sulibörze. Így várjuk az első osztályosokat. 

 Felelős: Munkaközösség vezetők 

 

 Részvétel a meghirdetett orgoványi Matematika versenyeken, 

felkészítés a versenyre. 

 Felelős: Turcsánné Blázsik Veronika, és a  3-

4. osztályban matematikát tanítók 

 

 

Április: 

 

 Április 11. A költészet napja 

 Felelős: Munkaközösség vezetők 

 

 

 Projekt: „ Múltunkban a jövő” 

 

 

Május: 

 

 Osztálykirándulások 

 Felelős: osztályfőnökök 

 

 Gyermeknap 

 

    

Június: 

 

 A tanév tapasztalatainak összegzése. 

 

 Tanévzáró ünnepség 

 Felelős: 4. évfolyam osztályfőnökei 

 

 

Óralátogatások: 

  

 Előzetes megbeszélés alapján. 

 Felelős: Munkaközösség vezető 
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Móra Ferenc Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaterv a 2013/2014. tanévre 

Zeneművészet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 A Művészetoktatás célja, feladata 

 

Célja: 

 

- a választott szakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket és az alkotó 

munkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a 

harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához; 

- sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és a 

kommunikációban a toleráns magatartásra; 

- az érdeklődő tanulók számára biztosítsa készségeik, képességeik fejlesztését, 

alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását; 

- a személyiségformálás eszközeként valósítson meg ismeretgazdagítást a 

gyermekek életkori fejlődési jellemzőihez igazítva. 

 

Feladata: 

 

- ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát és technikáit; 

- alapozza meg a művészeti kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a 

tanulók alkotó fantáziáját, valamint fejlessze improvizációs készségüket; 

- készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú 

továbbtanulásra, illetve művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való 

bekapcsolódásra; 

- törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra; 

- a tanulók élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok 

sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a különböző 

művészeti ágakban ötvöződnek; 

- alapozza meg a tanuló esztétikai szemléletét, az értékes alkotások iránti 

igényét; 

- pozitív élményeken keresztül alakítsa ki azokat az emberi tulajdonságokat, 

magatartási szokásokat, melyek a művészet területén az eredményes szereplés 

összetevői. 
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Iskolánkban 6 fő látja el az oktatási feladatokat az alábbi felosztásban: 

 

Török József    munkaközösség-vezető , furulya , rézfúvós hangszerek , 

kamarazene , zenekar 

  

Szentiné Princz Anita   zongora ,korrepetíció 

 

Kissné Tihanyi Rita  zongora , szolfézs 

 

Takács Gábor  gitár 

  

Boros János  furulya , klarinét , fuvola 

 

Gyalus Erika cselló 

 

Feladatok a 2013-2014-es tanévben 

 

Szeptember . 

 

- tanszakok létszámának kialakítása szeptember 6-ig 

- adminisztrációs feladatok (naplók ,ellenőrzők kitöltése) szeptember 20-ig 

- törzslapok kitöltése szeptember 30-ig 

- hangszeres részvétel az új óvoda megnyitóján szeptember 27-én 

- hangszeres részvétel a művelődési ház kiállítás megnyitóján szeptember 

27-én 

 

Október. 

 

- Zenei Világnapi hangverseny ( Október 1.) 

- Hangszeres részvétel az október 23.-i iskolai ünnepségen 

 

November. 

 

- tanszaki vagy vegyes tanszaki koncertek 

- hangszeres részvétel Iskolai Alapítványi Bálon 

 

December. 

 

- Hangszeres részvétel az iskolai Móra Napon ( december 7. ) 

- Zeneiskolai vizsgák ( december 17.-től 21.-ig ) 

- Karácsonyi koncert az általános iskolások részére ( december 19. ) 

- Mindenki karácsonya  
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Január. 

 

- zeneiskolai hangszeres vizsgák ( január 6-től 14-ig ) 

- szülők értesítése – a tájékoztató füzet útján- az első félév eredményeiről 

- félévi értekezlet ( január 30-án ) 

 

Február. 

- tanszaki vagy vegyes tanszaki koncertek 

- Hangszer bemutató a Sulibörzén február 24-28 

 

Március. 

 

- hangszeres részvétel a március 15.-i megemlékezésen  ( március 14. ) 

- VIII. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára 

Szentendre 2014.március 21-23 

- Regionális trombitaverseny Kiskőrös 

 

Április. 

 

- Hangszeres részvétel a project záró ünnepélyen április 11-én 

- tanszaki vagy vegyes tanszaki koncertek 

 

Május. 

 

- szolfézs vizsgák május 26-tól 29-ig 

- hangszeres részvétel a gyereknapon ( május 30-án ) 

- IX. Országos fuvola-duó verseny Balassagyarmat 2014.május 9-11 

- Orgoványi Zenei Találkozó 

 

 

 

Június. 

 

- hangszeres vizsgák június 2-tól  6-ig 

- adminisztrációs feladatok ellátása június 9-től 11-ig 

- tanévzáró koncert és zeneiskolai bizonyítványosztás ( június 20. 18.00h ) 

- tanévzáró értekezlet ( június 24-én  8.30h ) 
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Munkaterv 

 

 

 

 

Osztályfőnöki munkaközösség 

 

2013/2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                                                        Nagy Lászlóné 

                                                                                  munkaközösség vezető 
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Munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

5 a Lipóth Ildikó 

5. b Szegediné Rédli Julianna 

5. c Somodi Éva 

 

6. a Jakubikné Szabó Klára 

6. b Vörösmartiné Tőzsér Emma 

6. c Nagy Lászlóné 

 

7. a Abonyi Andor 

7. b Kemenceiné Gyóni Rita 

7. c Gyurkovics Balázsné 

7. d Bodor Eszter 

 

8. a Halákné kovács Elza 

8. b Pálházi Ilona 

8. c Görbéné Márki Éva 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

  Munkaközösség vezető: Nagy Lászlóné 
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A tanév fő feladatai  

 

 

 Felelősségtudat kialakítása önmagunk és társaink iránt 

 Tanulás tanításának beépítése a tanórákba. 

 IKT eszközök hatékonyságának növelése. 

 Hátrányos helyzetű tanulók támogatása, segítése 

 Tehetséggondozás, tehetségsegítő programok keresése, alkalmazása 

 A tanulók önismeretének fejlesztése az osztályközösségek szociális 

hálójának erősítésével. 

 Művészeti nevelés személyiségformáló erejének növelése 

 Együtt nevelés harmóniájára való törekvés: szülő, iskola, pedagógus. 

 Környezetkultúra javítása, esztétikus környezet kialakítása, ökoiskola 

megtartása 

 

 

 

 

Az osztályfőnöki órák anyagába beépítésre javasolt témakörök (10 óra 

anyagát kell kiválasztani az osztály fejlettségi szintjéhez mérten) 

 

 

1 Az élet, az egészség és a betegség 

2 Serdülőkori testi változások 

3 A serdülő személyi higiénéje 

4 Az serdülőkori egészséges táplálkozás 

5 Egészséges étrend, napirend 

6 A dohányzás mellőzése, elutasítása 

7 A gyermekbalesetek megelőzése 

8 A serdülés pszichológiai és társkapcsolati kérdései 

9 Harmónia és egészség a családban 

10 Közegészségügyi-járványügyi tennivalók 

11 A szabadidő egészséges eltöltése 

12 Gazdálkodási ismeretek 

13 Baleset-megelőzés az iskolában, a közlekedésben és otthon 

14 Az egészségre káros szokások megelőzése 

15 Aktív természetvédelem 
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Munkaközösségi tevékenységek 

 

 

 

Augusztus 

 

A 2013-2014-es tanév munkatervének összeállítása munkaközösségi 

foglalkozáson. 

 

Szeptember 

 

Az osztályok helyzetelemzése, szülői értekezletek megtartása. 

Tantermek dekorációjának befejezése. 

Városi „tojásfesztivál” szeptember 27-28-án. Osztályonkénti verseny 

meghirdetése 

 

 

Október 

 

Tanmenetek elkészítése, leadása (október 1.) 

Aradi Vértanúkra emlékezés (október 4.) 

 Műsorért felelős: 6. c osztály, Nagy Lászlóné  

Egészséghét  (október 14-18) 

Hasznos anyaggyűjtés  

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezés (október 22.) 

 Műsorért felelős: 8. a osztály, Halákné Kovács Elza  

Pályaválasztási börze 8. osztályosoknak  

 Felelős: Oroszné Kovács Éva 

 

 

November 

 

Alapítványi bál (november 16.) 

Fogadó óra és pályaválasztási szülői értekezlet (november 18.) 

Tankönyvigény leadása. 

 

 

December 

 

Mikulás disco (december 6.) 

Móra nap: (december 7.) 

Karácsonyra készülés osztályonként 

Karácsonyi koncert (december 19.) 
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Felelős: Török József 

Továbbtanulással kapcsolatos tennivalók 

 Felelősök: 4.; 6. és 8. osztályosok osztályfőnökei 

 

 

 

 

 

Január 

 

Tájékoztató füzetek kiadása a félévi értékelésekkel (január 24.) 

Osztály szülői értekezletek megtartása (január 31-ig) 

Tanmenetek esetleges módosítása a második félévre (figyelembe véve az elért és 

elérni kívánandó célokat) 

Féléves osztályozó értekezlet (január 30.) 

 

 

Február 

 

Belső továbbképzés a felmerült igények figyelembe vételével. 

Iskolai farsang (február 7.) 

A 8. osztályosok továbbtanulási lapjainak elküldése 

Beiskolázási szülői értekezlet 

Nyílt tanítási hét (február 24-28) 

Iskolabörze (február 28.) 

 

Március 

 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcra emlékezés (március 14.) 

Műsorért felelős: 7. osztály, Abonyi Andor és Gyurkovics Balázsné 

„Múltunkban a jövő” 3 hetes projekt (március17-április 11-ig.) 

Drog prevenció és agresszivitás kezelése témában a 7. és 8. osztályosoknak 

előadás, beszélgetés.  

Előadó: Kurdics Mihály 

 

Április 

 

Költészet napja (április 11.) 

Felelős: Kelemen Zalán 

Holokauszt áldozatainak napja (április 16. ) 

Felelős: Vörösmariné Tőzsér Emma 

Commenius  (április 23-27) 

Fogadó óra: (április 28.) 
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Május 

 

Osztály kirándulások 

Hasznos agyagok gyűjtése  

Év végi felmérések, kompetencia mérés 

Gyereknap (május 30.) 

 

 

Június 

 

Nemzeti összetartás napja (június 4.) 

Ballagás (június13) 

Tanévzáró értekezlet (június 24.) 

A következő tanév feladatainak meghatározása 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos feladatok 

 

 minden második hónap végén a magatartás és szorgalom jegyek 

értékelése 

 munkaközösségi megbeszélés, aktuális feladatok 

 tantermek dekorációinak frissítése, állagának megóvása 

 kapcsolattartás a szülőkkel, családlátogatások 

 osztályközösségek közös programjai 

 óralátogatások  
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Sport és készségtárgyak munkaközösség 

 

 
Munkaterv  

 

2013-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Márki Éva 

                                                                          munkaközösség vezető 
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Munkaközösségünk tagjai: 

Balla Gábor 

Bognárné Kormos Erika 

Dorcsákné Csőszi Barbara 

Ferenczné Csertő Ágnes 

Márki Éva 

Halákné Kovács Elza 

Kohut Attila 

Kósa Erika 

Lipóth Ildikó 

Nagy Lászlóné 

Újvári Anita 

Csorbáné Kovács Rozália 

Somodi Éva 

Szegediné Rédli Julianna 

 

 

A tanév fő feladatai: 

1. Módszertani sokszínűség növelése, a hatékonyság fokozása, motiváció 

erősítése 

2. „ Tanulás tanítása”- beépülése a mindennapi tanórai munkába 

3. Kreativitás fejlesztése változatos tevékenységi formákkal 

4. IKT hatékonyság növelő szerepének erősítése 

5. Hátrányos helyzetű tanulók erősebb pedagógiai integrációja különös 

tekintettel a szociális, emocionális differenciákra 

6. A tanulók önismeretének fejlesztése az osztályközösség szociális 

hálójának erősítésével (reális önértékelés, kapcsolatteremtési problémák 

kezelése) 

 

E feladatok tükrében munkaközösségünk a következő pontokban határozta meg 

tevékenységünk irányát:  

1. Tehetséggondozás – szakkörök, edzések, versenyek, kiállítás (szervezés, 

lebonyolítás) 
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2. Megfelelő munkafegyelem kialakítása 

3. Egészséges életmódra nevelés- kiemelt feladat: a lábboltozat és gerinc 

deformitások szakszerű tornája 

4. Állóképesség fejlesztése 

5. Manuális készségek fejlesztése, háztartástani és hétköznapi gazdasági 

ismeretek elmélyítése 

6. Színtani ismeretek fejlesztése 

 

Munkaterv 

 

Szeptember: 

- az éves feladatok megbeszélése 

- tömegsport, edzések beindítása   

- Szertárrend kialakítása, leltározás, selejtezés 

- Jelentkezések összegyűjtése szakkörökre, edzésekre 

- Felelős: Márki Éva, Újvári Anita  

- Testnevelő tanárok tanévnyitó értekezlete Kecskeméten    

- Iskolai őszi futóverseny 

- Felelős: Márki Éva, Újvári Anita 

- Kerek Feszt 

Felelős: Nagy Lászlóné, Kohut Attila 

- „Kölyök atlétika” belső továbbképzés 

Felelős: Balla Gábor 

- Házi atlétika bajnokság (3-4-5. oszt. 25-én, 6-7-8. oszt. 26-án 

Felelős: Kohut Attila 

       Október: 

- Tanmenetek leadása 

- őszi Hungarofitt felmérések  

- hat. idő: 10.31. 

- házi atlétika verseny alsós /1-4.osztályig/ 
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Felelős: Balla Gábor, Újvári Anita 

- házi atlétika verseny /5-8. osztályig/ 

Felelős: Kohut Attila 

- Belső továbbképzés- bemutató óra: a gimnasztikai gyakorlatok a 

gyógytestnevelés tükrében 

Felelős: Márki Éva 

- Egészséghét 

Felelős: Márki Éva, Halákné Kovács Elza, Lipóth Ildikó, Somodi Éva, 

Szegediné Rédli Julianna, nagy Lászlóné 

      November: 

- házi kosárlabda verseny; foci házi bajnokság (Kohut-Balla) 

- őszi felmérések értékelése 

- islola bál 

December: 

-  Móra nap 

- Karácsonyi dekorációkészítés az Aulában 

Felelős: Csorbáné Kovács Rozália 

Január: 

 

- házi floorball bajnokság 

Felelős: Újvári Anita, Márki Éva 

Február: 

- farsangi dekoráció készítése 

- Felelős: Csorbáné Kovács Rozália  

- Játékos Sportvetélkedő 

Felelős: Márki Éva, Újvári Anita 

- felkészülés a Diáksport versenyekre, edzőmérkőzések 
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Felelősök: edzők 

- osztályonkénti korcsolya- szánkóbajnokság 

- Felelős: Balla Gábor 

- bemutató testnevelés óra 

Felelős: Nagy Lászlóné 

 

       

      Március:  

- Sulibörze- Kiállítás alsós és felsős munkákból 

Felelős: Csorbáné Kovács Rozália  

- tavaszi versenyek 

Felelős: Balla Gábor, Márki Éva, Kohut Attila 

- tavaszi futóverseny (1-8. o.) 

Felelős: Márki Éva, Újvári Anita 

- kerékpáros ügyességi verseny 

Felelős: Kohut Attila 

- „Múltunkban a jövőnk „– projekt hetek „ A Víz” 

- Gyalog- és kerékpár túrák osztályonként 

Április: 

- házi atlétika verseny /5-8.o./ 

Felelős: Kohut Attila 

- házi atlétika verseny/ 1-4.o./ 

- Felelős: Balla Gábor, Újvári Anita 

- Házi katasztrófavédelmi verseny 

Felelős:Márki Éva, Halákné Kovács Elza 

- belső továbbképzés „sportágak gyógyító adaptációja” 

Felelős: Márki Éva 

- Népdaléneklési verseny 

Felelős: Dorcsákné Csőszi Barbara 
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- Projekt zárónap 

      Május: 

- úszásoktatás szervezése (2. o.) 

Felelősök: 2. osztályos Tanító nénik 

- „Kerek kupa” kézilabda verseny 

Felelős: Márki Éva 

- tavaszi fittségi felmérések 

Felelősök: testnevelők, testnevelést tanítók 

- Képzőművészeti szakkör kiállítása 

Felelős: Csorbáné Kovács Rozália 

- Gyereknap 

 

Június: 

- tanár- diák mérkőzések 

- az éves munka értékelése, különös tekintettel a lábboltozat- és gerinc 

deformitásokra 

Felelős: Márki Éva, Balla Gábor, Kohut Attila 

 

      Sportágaink: 

1. asztali tenisz – Tóth Miklós (KSE) 

2. atlétika – Kohut Attila  

3. karate – Kishalmi Péter (KSE) 

4. kézilabda – Márki Éva  

5. kosárlabda – Kohut Attila 

6. labdarúgás – Balla Gábor  

7. röplabda – Bognárné Kormos Erika  

A gyógytestnevelési csoportok kialakítása és beindítása még vitatott.  

Márki Éva gyógytestnevelő 

 

 

Kerekegyháza, 2013. szeptember 6. 

                                    Márki Éva 



 

78 

 

 

 

 

 

 

Természettudományi munkaközösség 

 
2013/2014. tanévi 

 

MUNKATERVE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Összeállította: 

 

                                                     Jakubikné  Szabó Klára 
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A munkaközösség tagjai: 

 

 

Matematika: 
 Dorcsákné Csőszi Barbara 

 Jakubikné Szabó Klára 

 Kemenczeiné Gyóni Rita 

 Marton Józsefné 

 Szegediné Rédli Julianna 

 

Fizika: 
 Kemenczeiné Gyóni Rita 

 

Kémia: 
 Somodi Éva 

 Abonyi Andor 

 

Informatika: 
 Abonyi Andor 

 Jakubikné Szabó Klára 

 Rózsemberszkiné Csorba 

Erika 

 

Biológia: 
 Halákné Kovács Elza 

 Márki Éva 

 Somodi Éva 

 

 

 

Földrajz: 
 Oroszné Kovács Éva 

 

Egészségtan: 

 Halákné Kovács Elza 

 

Természetismeret: 

 Halákné Kovács Elza 

 Somodi Éva 

 Szakálné Galbavi Márta 

 

Számítástechnika szakkör: 

 Abonyi Andor 

 

Munkaközösség vezetője: 

 Jakubikné Szabó Klára 

 

IKT felelős: 

 Abonyi Andor 

 

Integrációért felelős: 

 Jakubikné Szabó Klára 

 

IPR felelős: 

 Szakálné Galbavi Márta 
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A tanév fő feladatai: 

 

 Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt 

 A tanulás tanításának szélesítése. A kreativitás fejlesztése változatos 

tevékenységi formákkal 

 IKT eszközök hatékonyságnövelő szerepének erősítése 

 A hátrányos helyzetű tanulók támogatása, hátránykompenzáció 

 A tanulók önismeretének fejlesztése, az osztályközösségek szociális 

hálójának erősítésével (reális önértékelés, kapcsolat teremtési problémák 

kezelése) 

 Tehetséggondozás, tehetségsegítő programok 

 Pályázatok ütemterv szerinti megvalósítása 

Egyéb: 

 A tantermek berendezése legyen esztétikus, didaktikus, több funkciós 

 Az egyéni fejlesztési feladatok az „Egyéni teljesítmény-egyéni értékelés” 

jegyében kerüljenek kitűzésre a Tanterv minimum követelményeivel 

összhangban 

 Tanítás, értékelés szempontjai fejezzék ki az egyéni teljesítmény, egyéni 

értékelés szempontjait. 

 Az együtt nevelés szereplőinek – család, osztályközösség, pedagógus 

közösség – összetartó erejének erősítése 

 Érzelmi, művészeti nevelés megvalósítása 

 Egészséges életmód szokásainak, az egészséges életszemlélet kialakítása 

 Emberi értékek tiszteletére nevelés 

Ezen kívül: 

 Feladatunk az iskolaoktatási, nevelési tevékenységeinek segítése, a 

természetismeret tantárgy szeretetének elmélyítése. 

 Kapcsolatteremtés a matematika, az egyes természettudományi tárgyak és 

a technika tantárgy között. 

 A természet szeretetét, az egyes jelenségek tantárgyainkkal való 

kapcsolatát és a környezettudatos életmód megismertetését tűzzük ki 

célul, tekintettel az ÖKO-iskola címünkre. 

 Munkánk során felhasználjuk az egyes tantárgyak közötti kapcsolatokat, 

az alsós ismereteket. Ennek érdekében segítjük az alsós kollégákat, ha 

igényt tartanak rá. (Pl.: kísérleti eszközök előkészítése) 

 Kapcsolódunk az iskola tisztasági mozgalmához, vetélkedőkhöz, a 

hasznosanyag-gyűjtéshez, ezek fontosságát hangsúlyozva egy-egy 

természetvédelmi anyag kapcsán. 
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 Részt veszünk a „Múltunkban a jövőnk” projektben és minden egyéb 

iskolánkat érintő programon 

 Feladatunk a tehetséggondozási formák bővítése, a meglévő lehetőségek 

hatékonyságának növelése. Pl.: szakkörök indítása, versenyeken való 

részvétel bővítése.  

 Partnerek vagyunk a hátránykompenzációs tevékenység 

eredményességének növelésében. Együtt működünk az SNI 

munkaközösség tagjaival. 

 A lemaradókat differenciálással, korrepetálással segítjük. 

 Az előbbiek megvalósítását segíti matematikából a tanulók képesség 

szerinti bontása a 7. és a 8. évfolyamon.  

 Munkaközösségünk igyekszik kihasználni az IKT-s eszközök által adott 

lehetőségeket. Ennek megkönnyítésére, egymás segítésére havonta 

összeülünk tapasztalat cserére, az általunk készített anyagok 

bemutatására, illetve az interneten talált interaktív tananyagok közös 

kiértékelésére. 

 

 

Szeptember 

 

 Év eleji adminisztrációk elkészítése 

 Csoportbontások kialakítása 

 Év eleji állapotfelmérő feladatlapok összeállítása, sokszorosítása, íratása, 

javítása, százalékos kiértékelése 

 Tanmenetek összeállítása a felmérések tapasztalatai alapján 

 Feladatok kiosztása 

 Szertárrendezés, eszközök előkészítése 

 Versenyek szelektálása, hirdetése, nevezések leadása 

 Szakkörök indítása  

 Munkaközösségi megbeszélés: követelményszint egységesítése a 

matematika csoportokban 

 Aktív részvétel a Kerekfeszt lebonyolításában 

 ÖKO-faliújság létrehozása, későbbiekben folyamatos frissítése 

 

Október 

 

 Tanmenetek leadása  

 A felmérések alapján a hiányos alapkészségek fejlesztése 

 Egészség-hétmegszervezése, aktív részvétel  

 Hasznos anyag gyűjtés kapcsán tankönyv börze szervezése  

 Házi természettudományi verseny megszervezése 

 Versenykiírások figyelése, hirdetése, nevezés 

 A már benevezett versenyekre történő felkészítés 
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 Bólyai matematika csapatverseny 

 Teleki földrajz verseny (7.osztály) 

 

November 
 

 IKT eszközök használata- belső továbbképzés 

 Kapcsolat erősítése a szülőkkel (fogadóórán) 

 Környezetvédelem fontosságának erősítése 

 Versenyekre felkészítés, részvétel 

 Kunszentmiklósi Baksay Sándor Ref. Gimn. és Ált. Isk. 

természettudományos versenye 

 Házi természettudományi verseny I. fordulója 

 

December 

 

 Félévi felmérő feladatlapok összeállítása 

 Téli madárvédelem fontosságának hangsúlyozása 

 Félévi „hajrá”, a tanulók figyelmének felhívása az esetleges javítási 

lehetőségekre 

 Nyolcadikosok felvételire való előkészítésének erősítése 

 Versenyekre felkészítés, részvétel 

 A szeretet ünnepének fontossága kapjon szerepet a lelki nevelésben 

 Aktív részvétel a Móra napon 

 

 

Január 
 

 Félévi felmérők íratása, javítása, százalékos értékelése 

 Félévzárás 

 Második félév feladatainak megbeszélése, kiosztása 

 Központi felvételire készülés 

 Központi felvételi megírása, megbeszélése 

 Alapkészségek javítása, hiányosságok pótlása  

 Kistérségi matematika verseny szervezése, meghírdetése 

 

 

Február 

 

 Tankönyveink értékelése 

 Szóbeli felvételik előkészítése 

 Kistérségi matematika verseny 5-6. évfolyamon 

 Az előző évi országos kompetencia-mérés eredményinek kiértékelése, 

tanulságok levonása  
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Március 

 

 „Múltunkban a jövő” három hetes projektben való aktív részvétel 

 A Víz napja 

 Versenyeken való részvétel: 

 „Barátunk a természet” természetismereti verseny  

 Házi természettudományos verseny II. fordulója (márc.20.) 

 

Április 

 

 Kompetencia felmérőre való készülés indítása 

 Év végi felmérő feladatlapok összeállítása 

 Jeles napok a természetvédelemben: 

A Föld napja 

 Kapcsolattartás a szülőkkel (fogadóóra) 

 

 

Május 
 

 Az országos kompetencia felmérésre való aktív készülés 

 Az országos kompetencia felmérő megíratása 

 Év végi felmérők megíratása, javítása, százalékos kiértékelése 

 Kirándulások lebonyolítása, a természettudományos tárgyakhoz való 

kapcsolatok hangsúlyozása (Táborok szervezése) 

 Erdei iskola 

 

 

Június 

 

 Éves munka értékelése 

 A kompetencia felmérők értékelése 

 Versenyek értékelése 

 Következő évi előzetes feladatok kiosztása 
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készítette: Szakálné Galbavi Márta 

                ökoiskolai kapcsolattartó
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Az ökoiskola célja, feladatai 

 

 

- Belső motiváltságon alapuló környezettudatos magatartásformák, igény 

kialakítása  az egészséges környezet iránt. 

- A felnövekvő generációk természethez, környezethez való viszonyának 

magasabb szintre emelése, környezetkultúra javítása. 

- A társadalmi értékrend befolyásolja az ember és a természet viszonyát. 

Olyan értékrend, gondolkodásmód, viselkedés kialakítására kell 

törekedni, amely hozzájárul a fenntartható fejlődés környezeti 

feltételeinek biztosításához. 

-  Az iskolakert  aktuális munkáinak folytatása, bokrok ültetése, fűszerkert  

kialakítása 

- A környezeti nevelésnek az iskolai élet minden területére ki kell terjedni, 

rendszerszerűnek kell lenni. A munkatervek tartalmazzák a 

fenntartahatóságra nevelés feladatait. 

- Környezetbarát termékek fogyasztása, kevesebb hulladék termelése. 

 

Munkacsoport tagjai:  

Szakálné Galbavi Márta  -   ökoiskolai kapcsolattartó 

Baksa Gáborné - tanító 

Cseh Éva - tanító 

Somodi Éva – tanár 

Halákné Kovács Elza – tanár 

Turcsánné Blázsik Veronika - tanító 

 

 

Feladatok havi bontásban: 

Szeptember: 

- Az iskola arculatának alakítása 

- Osztályok közötti verseny hirdetése: dekoráció és tisztasági verseny 

- Iskolakertben növényápolás, termések gyűjtése 

- Szülők bevonása az iskolakert alakításába 
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Október: 

- Természetjárás, kirándulás, kerékpártúra: az őszi természet megfigyelése 

a helyi parkerdőben 

- Környezetünk értékeinek, hagyományainak megismerése és megőrzése 

- Egészséghét  

- Hasznosanyag-gyűjtés 

- Aktuális teendők az iskolakertben 

- „Vesd bele magad!” program összegzése, értékelése 

 

November: 

- Növények gondozása az iskola épületén belül: minden osztályban legyen 

zöld sarok 

- Madáretetők készítése, kihelyezése 

 

December: 

- Iskola napon kézműves foglalkozások természetes anyagok 

felhasználásával 

- Adventi készülődés: ajtó-, ablakdíszek készítése 

- Karácsonyi ajándékok készítése környezetbarát anyagokból 

Január: 

- Ökofal dekoráció frissítése 

- Madáretetés az iskolakertben folyamatos 

- Az iskola részt vesz a település környezetvédelmi programjának 

megvalósításában 
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Február: 

- Szelektív hulladékgyűjtés – Pontvelem használt elem - gyűjtése 

- Ökoiskola  találkozón részvétel 

- Farsangra készülünk - jelmezkészítés 

- Drogprevenció az iskolában: előadás a 7-8. évfolyam számára 

- Pályázat az Ökoiskolai cím megtartására 

 

Március: 

- Március 22: A víz világnapja  

- Kerékpáros közlekedés szabályai, ügyességi verseny 

- Tavaszi munkálatok az iskolakertben 

- Fészekoduk kihelyezése az iskolakertbe 

- 3 hetet meghaladó projekt témája: A víz  

A víz szerepe életünkben, a víz tisztaságának megőrzése, vízvédelem  

 

Április: 

- Április 22.: A Föld napja – szemétszedés 

- Virágültetés, gondozás 

- Húsvét - ökoszemmel 

 

Május: 

-   Május 10: Madarak és fák napja  

Akadályverseny 

- Helyi értékek védelme 

- Osztálykirándulások 

- Hasznosanyag-gyűjtés 
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Június: 

- Éves munka értékelése 

- Versenyeredmények, jutalmazások 

- Nyári táborok szervezése: sok túrával, természetjárás 

 

 

 

Kerekegyháza, 2013. augusztus 29. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________    ___________________ 

    megbízott igazgató            ökoiskolai kapcsolattartó 

 

 

___________________    ____________________ 

 DÖK                  KAT   

 

 

 

_________________ 

    SZMK 
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