
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 2012/2013. évi  munkaterve 

 

 

 

 

 

Összeállította: Gyurkovics Balázsné 

                                                                          Igazgató                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mottó: 

 

 

„Amit teszünk, csak egy csepp az óceánban, 

De ha ez a csepp nem volna benne az óceánban,  

akkor az óceán kisebb lenne ezzel a hiányzó cseppel.” 

 

/Teréz anya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. A MUNKATERV AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KÉSZÜLT: 

 

 A 1993. évi LXXI. trv. 2011. évi módosítása 

 A nevelési oktatási intézmények működési rendjéről szóló 

11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet 

  A 2012./2013. tanév rendjéről szóló 3/2012 (VI. 8.) EMMI 

rendelet 

 A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 2011. májusában jóváhagyott Pedagógiai Programja 

és Helyi Tanterve. 

 Kerekegyháza Város ÖMIP-je 

 A MFÁI és AMI által 2009-ben jóváhagyott IMIP 

 A NEFMI általkiadott 34/2011.(VI.24.) rendelet 

 A Kjt-t módosító 2011. évi CV. törvény 

 A 138/1992. évi Kormányrendelet 

 A nemzetközi köznevelésről szóló 2011/CXC törvény 

 

 

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: 
 

Tantestület létszáma:     53,5 fő 

                     - ebből         3 fő a speciális tagozaton 

                                   2 fő (1 + 1 fél) napköziben 

                                   1 fő tanulószobán dolgozik 

        zeneiskola           9 fő (4 részmunkaidős dolgozik) 

                                   1 fő pedagógiai asszisztens 

                                             1 fő pedagógiai és IKT asszisztens (Közcélú foglalkoztatott) 

Technikai dogozók     8 fő konyhai dolgozó   

                                             + 4 fő hatórás munkaidőben foglalkoztatott közcélú  

munkavállaló közcélú foglalkoztatott 

                                           1 fő élelmezésvezető 

      7 fő karbantartás, takarítás 

                                           1 fő portás ( Közcélú foglalkoztatott) 

                                           1 fő udvaros ( Közcélú foglalkoztatott) 

                                           1 fő gazdasági ügyintéző 

                                           1 fő iskolatitkár 

 

2. Az iskolavezetés munka megosztása: 
 

Gyurkovics Balázsné igazgató: 

      -     Munkaköri leírások kezelése. 

- Teljesítményértékelés. 

- Kapcsolattartás a város vezetésével. 

- Alapdokumentumok kezelése. 

- Törvényi, jogszabályi háttér figyelés. 

- Felső tagozat szakmai felügyelete. 

 

      Szakálné Galbavi Márta igazgatóhelyettes: 

      -    Alsó tagozat felügyelete. 

- Kapcsolattartás az óvodával, művelődési házzal, Szakértői Bizottsággal. 

- Helyettesítés. 

- Napközi, tanulószoba felügyelete. 

- Irattárazás, bizonyítványok, stb. 

- Továbbképzések nyilvántartása, ellenőrzése. 

- Munka, tűz- és balesetvédelem 

- Környezet-, és egészségvédelem, iskolakert kialakításának koordinálása 

 

      Marton Józsefné igazgatóhelyettes: 

      -    Munka – és bérügyek, Közcélúfoglalkoztatás. 

- KIR nyilvántartás vezetése. 

- KETEX munkaidő elszámolás és összegzése. 

- E-posta kezelése. 

- Szabadságok nyilvántartása. 

- Minőségbiztosítási tevékenység felügyelete. 

- Pályázatok felügyelete. 



- Technikai dolgozók tevékenységének koordinálása, felügyelete. 

 

 

 

3. Adminisztratív személyzet: 
 

Csörgőné Darabos Katalin: gazdasági ügyintéző 

 

- Beszerzések lebonyolítása. 

- Számlázás, könyvelés. 

- Leltári nyilvántartás. 

- Pályázati elszámolások, adminisztráció kezelése 

- Pénztári tevékenység. 

- Védőruházati, tisztítószerek nyilvántartása, 

- DÖK, és ISK pénzügyi elszámolásai. 

 

  Istratené Surnyák Rita: élelmezésvezető 

 

- Élelem beszerzések, elszámolások. 

- Étrend összeállítás. 

- Kapcsolattartás a konyhai dolgozókkal. 

- ÁNTSZ, Állategészségügy. 

- Óvoda, INO. 

- Munkavédelem. 

- ISO előírások betartása. 

- Diétás étrend koordinálása. 

 

Csörgőné Kaszab Valéria: iskolatitkár 

      -     Munkaügyek. 

- Szabadságok adminisztrációja. 

- TB és Adó elszámolások. 

- Kincstári jelentések továbbítása. 

- Diákigazolványok, ellenőrzők, utazási kedvezményre jogosító igazolások. 

- Pedagógus igazolványok érvényesítése. 

- Irattári ügyirat rendezés. 

- Iratmásolatok. 

- Iktatás, postakönyv kezelés. 

 

Horváthné Görbe Ágnes: Pedagógiai asszisztens 

 

- Nyilvántartások kezelése. 

- Posta kezelése. 

- Időszakos adminisztratív feladatok. 

- Iskolai rendezvények fotózása, dokumentálása. 

- Szövegszerkesztési feladatok. 

- Adatgyűjtés. 

- Információ továbbítás. 

- Ebédeltetés nyilvántartása. 

- Fénymásolási teendők (előző napi megbízás alapján). 

- Alkalmanként gyermek felügyelet. 



 

Árvai Tamás: IKT asszisztens, adminisztrátor 

- IKT eszközök nyilvántartása, tanórákra való előkészítése 

- IKT alapú órákon asszisztencia biztosítása 

- Számítástechnikai, adminisztrátori feladatok 

- Honlap gondozás 

- Interaktív tananyagok nyilvántartása 

- Mérésértékelés rögzítése elektronikusan 

 

 

 

 

4. Vezetőség munkamegosztása: 
 

Székely Klára: magyar, történelem munkaközösség v. (humán) 

Jakubikné Szabó Klára: matematika, fizika, kémia, informatika munkaközösség vez. (reál) 

Bognárné Kormos Erika: Sport és készségtárgyak munkaközösség vezetője 

Nagy Lászlóné: osztályfőnöki munkaközösség vez. 

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

Turcsánné Blázsik Veronika: Alsós Anyanyelvi. munkaköz.v. 

Rózsemberszkné Csorba Erika: Alsós Matematika munkaköz. vez. 

Újvári Anita: Alsós Készségtárgyak munkaköz., DÖK vezető 

Bognárné Darabos Rita: Szakszervezeti bizalmi 

Istratené Surnyák Rita: KAT elnök 

Oroszné Kovács Éva: TÁM csop. vez. 

Lehoczky Tünde: SNI munkaközösség v. 

Kovács Istvánné: Iskola Alapítvány Kurátóriumának elnöke 

Török József: Művészeti iskola munkaközösség vezető 

 

 

5. Megbízások a 2010/2011. tanévre: 
 

Bognárné Kormos Erika: ISK 

Nagy Lászlóné: Gyermekvédelmi felelős 

Abonyi Andor: Rendszergazda 

Óberfrank Anita: Comenius pályázat 

Halákné Kovács Elza: Tankönyvfelelős / ARIZONA PROGRAM 

Csörgőné Darabos Katalin: Pályázati elszámolások 

Oroszné Kovács Éva: Iskolai könyvtáros, TÁM csoport vezető, /pályaválasztási felelős/ 

Lehoczky Tünde: SNI integráció 

Turcsánné Blázsik Veronika – Ügyelet 

Dunai Anita: Felső tagozatos integráció 

TAM csoport: Oroszné Kovács Éva vezető 

                        Marton Józsefné 

  Jakubikné Szabó Klára 

  Baksa Gáborné 

  Kovács Istvánné  

Szakálné Galbavi Márta: Egészségnevelő, Környezetvédelmi felelős 

Görbéné Márki Éva: Gyógytestnevelő 

7. Osztályok, osztályfőnökök, létszámok: 



 
1.a Bognárné Darabos Rita: 20+6 fő 

1.b Rózsemberszkiné Csorba Erika-Kovács Istvánné: 21+6 fő 

1.c Csertő Attiláné: 21+6 fő 

1.d Trepákné Malecz Anita – Óberfrank Anita: 21+5 fő 

2.a Zentainé Nickl Enikő: 18+1+2 fő 

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

2.c Cseh Éva:  18+2+3 fő 

2.d Óberfrankné Langó Erika : 17+8 fő 

3.a Gubicza Diána- Újvári Anita: 22+3+1 fő 

3.b Deákné Vincze Kitti: 14+6 fő +1 

3.c Turcsánné Blázsik Veronika: 17+5+1 fő 

4.a Baksa Gáborné :18+3+3+2 fő 

4.b Vágóné Schiszler Zsuzsanna- Hegedűsné Farkas Csilla: 24+3+1 fő 

4.c Szegediné Fábián Mária: 21+1+3+1+2 fő 

5.a Jakaubikné Szabó Klára: 20+1+3 fő 

5.b Vörösmartiné Tőzsér Emma: 23+4+1 fő 

5.c Nagy Lászlóné: 16+3+2 fő 

6.a Abonyi Andor: 20+5+2 fő  

6.b Kemenczeiné Gyóni Rita:18+3+1+2 fő 

6.c Székely Klára: 24+1+2 fő 

6.d Bodor Eszter: 18+5+2 fő 

7.a Halákné Kovács Elza: 21+4 fő 

7.b Pálházi Ilona: 21+2+5 fő 

7.c Görbéné Márki Éva: 20+6 fő 

8.a Kelemen Zalán:20+2+1 fő 

8.b Dorcsákné Csőszi Barbara: 21+1 fő 

8.c Ferenczné Csertő Ágnes: 17+1+2 fő 

 

Dunai Anita: 

2. oszt: 4 

3. oszt: 1 

4. oszt: 1 

5. oszt: 6 

Bellusz Katalin: 

6. oszt: 1 

7. oszt: 2 

8. oszt: 3 

Össz. létszám:     530+133  fő 

 

Beiratkozott tanulók szám: 12 fő 

Kiiratkozott tanulók száma: 1 fő    

 



7. Napközi, tanulószoba 
1-4. évf.    Kisjuhász Tünde 

SNI 1-4 évf.     Kósa Erika 

      

Ebédeltetés:    Horváthné Görbe Ágnes 

Tanulószoba    Bán Ferencné / Somodi Éva 

 

 

 

8. Szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások: 

 
A. Művészeti iskola 

-  Zongora   Szentiné Princz Anita 

    Pék Gáspárné Szenáky Ágnes 

- Rézfúvós   Török József 

- Furulya   Török József, Boros János 

- Klarinét   Boros János 

- Gitár   Homoki Sándor 

- Fuvola   Vincze Tünde 

- Dob (szakkör)  Kiss Imre 

- csello   Gyalus Erika 

 

B. Szakkörök: 

-  társastánc  Csőszi Sándorné 

-  néptánc   Dorcsákné Csőszi Barbara 

-  képzőművészeti  Ferenczné Csertő Ágnes 

-  számítástechnika Abonyi Andor 

 

C, Sport szakkörök: 

- karate   Kishalmi Péter (önköltséges) 

- röplabda if,  Bognárné Kormos Erika 

- futball if  Balla Gábor 

- kézilabda if.  Görbéné Márki Éva 

- atlétika if.  Kohút Attila 

- asztalitenisz  Gy.Tóth Miklós 

- kosárlabda  Szőrös Ervin, Kohút Attila 

- Futball   Nagy János 

 

 

9. Tárgyi feltételek: 
 

Jelenleg minden osztály iskolai munkájához adottak az eszközök és az osztálytermek. 

Erre a tanévre vonatkozó kitűzött feladatok, célok: 

- A pedagógusok számítógéphez való hozzáférési, lehetőségeinek bővítése. 

- A fejlesztőszoba, a tornacsarnok, a tornaszoba felszerelésének bővítése. 

 

 



10. Pénzügyi feltételek: 
 

Az intézményünk a 2012/2013. tanévben  

- egyrészt a 2012. évre jóváhagyott költségvetés szerint ( I. félév: 49 % ) 

- másrészt a 2013. évre a fenntartó által 2013. elején meghatározott költségvetése 

alapján gazdálkodhat. 

 

Kiegészítő források: 

- Pályázatok: 

-         b./ Comenius         18.000 Euro 

 

További célok:  

- Hatékony, takarékos gazdálkodás 

- Az épület kihasználtságának növelése. 

- A különböző pályázati források megszerzése. 

 

11. Személyi változások: 
 

a./ Gyes, gyed: Balláné Barnai Anita 

   Halcsikné Fejes Anetta 

   K.-Tóth Gabriella 

   Bence Jánosné 

b./ Határozott idejű kinevezés: 

- Homoki Zsolt 

- Vincze Tünde 

 

Óraadó: Pappné Gyalus Erika 

        Csőszi Sándorné 

 

Gyakornoki idejét tölti: Hallai Réka 

 

Továbbtanul: 

- Lehoczky Tünde ( Nyelv, és beszédfejlesztő pedagógus) 

 

 

 

 

 



III. TANÉV PEDAGÓGIAI FELADATAI 

 
A tanév fő feladatai 

2012/2013 

 

 

1. A módszertani sokoldalúság növelése a hatékonyság fokozásával, a motiváció 

erősítése a tanórákon. 

2. A tanulás t5anításának beépítése a tanórák menetébe. A kreativitás fejlesztése 

változatos tevékenységi formákkal. 

3. Az IKT eszközök hatékonyságnövelő szerepének erősítése. 

4. A hátrányos helyzetű tanulók erősebb pedagógiai integrációja, különös tekintettel a 

szociális –emocionális differenciákra. 

5. A tanulók önismeretének javítása az osztályközösségek szociális hálójának 

erősítésével. /Reális önértékelés, kapcsolatteremtési problémák kezelése./ 

 

 

EGYÉB FELADATOK 

 

1. A tantermek berendezésénél az esztétikai és didaktikai szempontokon kívül fontos a 

többfunkciós tér kialalkítása. 

2. Az érzelmi-művészeti nevelés személyiségformáló erejének növelése különösen a 

zeneórákon a képzőművészeti- , tánc-, és drámaszakkörökön. 

3. Az egyéni fejlesztési feladatok az „Egyéni teljesítmény – egyéni értékelés” jegyében 

kerüljenek kitűzésre a Helyi Tanterv minimum követelményivel összhangban. 

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

kohéziós erejének növelése. 

5. Az egészséges életmód szokásainak interiorizációja mind a táplálkozás, mind a 

testmozgás és életvitel tekintetében. 

 

 Innovációk a tanév folyamán 

- 7. -8.osztályos  tehetséggondozás fenntartása ( tehetséggondozó és 1 felzárkóztató 

csoport) 

- ÖKOISKOLA cím kritériumainak megfelelő környezettudatos magatartásra nevelő 

programok 

- diétás étkezés 

 

4. Projekt hetek: 

 

- Egészséghét 

- Erdei iskola. 

- A múltunkban a jövő (3 hetet meghaladó nagy projekt)  

- Móra nap 

- Európa hét 



IV. A 2011/2012. tanév munkarendje: 

 

 

 

 

Törvényi alapja: 

    -11/1994. MKM 2.§. 

    - 2011/2012. tanév rendjéről szóló 30/2011.NEFMI rendelet)  

 

 

2.Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

1. DÖK nap  - nevelési értekezlet  2012. november 10. 

2. DÖK nap     2013. február 14-15.  

3. DÖK nap       

4. DÖK nap       

5. Osztálykirándulási nap  

 

 

 

Rendezvények, határidők: 

 

 

Kötött időpontok: 

- Első tanítási nap: 2012.09.03.hétfő 

- Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. péntek 

- Első félév vége: 2013. január 11. péntek 

- Félévi bizonyítványosztás: 2013. január 18. 

 

Szünidők: 

 Őszi szünet: 2012. október 29.-november 4.-ig 

 Téli szünet: 2012. december 22.-2013. január 02.-ig. 

 Sí szünet: 2013.február 14 - 17-ig 

 Tavaszi szünet: 2013. március 28. – április 3-ig. 

 

 

Rendezvények havi lebontásban: 

 

 

Augusztus 

- 22.-03.-ig Munkaközösségi értekezletek. Munkatervkészítés. 

- Interaktívtábla használat a gyakorlatban továbbképzés: 08. 23. 

- Vezetőségi ülés: augusztus 27. 9óra 

- Osztály és csoportszervezés, projektek tervezése (Arizona, TÁMOP, COMENIUS) 

- Comenius feladatfelosztás, az első kiutazás megszervezése 

- Tankönyvellátás 

- Terembeosztás, órarend készítés 

- Tantárgyfelosztás véglegesítése 

- Tanévnyitó értekezlet: augusztus 31. 9 óra 

- Ünnepélyes tanévnyitó: augusztus 31. 17 óra  (jelentkezés étkezésre) 

- Javító vizsga: augusztus 27. hétfő 



 

 

 

Szeptember: 

- Első tanítási nap: szeptember 3. 1. -  3. óra of. 

órától órarend szerint (alsó 4., felső 5 óra) 

- Naplók kitöltése szeptember 13.-ig, felelős: of. munkaközösség  

- Osztályszülői értekezletek szeptember 14.-ig  felelős: of. mk. 

- Osztálydekorációk elkészítése szeptember 28.-ig 

- Év eleji felmérők íratása, első osztályosok bemérése: szeptember 21.-ig,                                                                                                                                         

Felelős: SNI mk. 

- SZMK szülői értekezlet szeptember 21. péntek 17 óra 

Felelős: osztályfőnöki mk.  

- „Hasznosanyag” gyűjtés: okt. 2-3.. 

             Felelős: Vörösmartiné T.E. 

- Tanmenetek leadása október 1-ig 

Felelős: munkaközösség vezetők 

- Versenyek, szakkörök indítása szeptember 10.-től. 

Felelős: Szakálné Galbavi Márta 

- KEREKFESZT:Tojásfesztivál, Szüreti Fesztivál szeptember 28.-29. 

Felelős: Dunai Anita 

- Osztálystatisztikai adatok leadása: okt. 1-ig. 

 

 

Október 

- Október 5. ünnepély 6. évfolyam 

Felelős: Pálházi Ilona 

- Statisztikai adatszolgáltatás október 15.-ig 

Felelős: Marton Józsefné 

- Egészség hét: október 8.-12. 

Felelős: Szakálné Galbavi Márta 

- Október 19. 1956-ra emlékezünk 

- Tanulmányi versenyek indítása okt 1. 

Felelős: Munkaközösség-vezetők 

 

 

November 

      -     Őszi Szünet: okt 28. – nov. 5. 

- Fogadóóra: november 21. 17 óra 

Felelős: Gyurkovics Balázsné 

- 8. osztályos szülői értekezlet november 19. 

Felelős: Oroszné Kovács Éva 

- Őszi nevelési értékelés nov 10. 

- OKÉV mérés: adatszolgáltatás november 23. 

Felelős: Marton Józsefné 

- Ingyenes tankönyv igénylés leadása november 15.-ig 

Felelős: Halákné Kovács Elza 

- Madáretetők készítése, kihelyezése 

Felelős: Szakálné Galbavi Márta 

 



 

December 

- Terra-Madre-nap: december 02. 

Felelős: Szakálné 

- Jelentkezés a központi írásbeli felvételire: december 10-ig 

Felelős: Oroszné + 8-os osztályfőnökök 

- Difer vizsgák: december 7-ig 

Felelős: Lehoczki Tünde 

- Mikulás discó december 7. 

Felelős: Vörösmartiné T. E. 

- Móra nap dec. 15. 

- Karácsonyi koncert: december 21. 

Felelős: Gyurkovics Balázsné 

- Pedagógus karácsony december: 21. du. 16 óra 

Felelős: Szakálné, Csörgőné 

- Zeneiskolai vizsgák: december 19-től január 14-ig. 

Felelős: Gyurkovics Balázsné 

- Téli szünet: 2012. december 22. - 2013. január 02.-ig. 

 

 

Január: 

- I. félév vége: január 11. 

- Osztályozó értekezlet: január 11. 

- Bizonyítvány osztály: január 18.  

- Január 18. 4-6 osztály felvételi vizsga 

- Január 19. 8. osztály felvételi vizsga 

Felelős: Oroszné Kovács Éva 

      -    A Magyar Kultúra napja: január 23. 

Iskolai megemlékezés 

Felelős: Székely Klára 

- Új órarend: január 21.-től  

Felelős: Marton Józsefné 

- Osztály szülői értekezletek: január 21.-február 1.-ig 

- Tanmenet korrekció: január 31.-ig 

- Félévi értekezlet: jan. 31. csütörtök 

           Felelős: Gyurkovics Balázsné 

    

 

Február:  
- Sí-szünet: február 14-17.-ig 

- Február 8-9. Farsangi bál  

Felelős: Vörösmartiné T. E., Ujvári Anita 

- 02. 15.-ig felvételi jelentkezések 

Felelős: Oroszné Kovács Éva 

- Nyílt hét: február 25. – március 1.. 

- Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja:Február 25. 

Felelős: Székely Klára 

- 2012. évi kompetencia mérések kiértékelése 

Felelős: Mérési mk. 

 



Március: 

- 03.01.. Iskolabörze 

Felelős: alsós munkaközösség vezetők,  Szakálné G.M. 

- Március 18.-április 26.-ig „Múltunkban a jövő” 4 hetes projekt. 

„ Épített környezetünk változásai az utóbbi 50 évben” 

Felelős: Cseh Éva, Bodor Eszter, Székely Klára 

- Március 14.-én iskolai Március 15-i megemlékezés. 

Felelős: 7. osztályfőnökök 

      -     Városi ünnepély: 14.- én 17 óra + Fáklyás felvonulás. 

 Felvételi módosítási lehetőség 03.19. – 03.20. 

- Tavaszi futóverseny: március 30. 

- Alsó tagozatos helyesírási verseny 

 

 

Április: 

- Tavaszi szünet 03.28.-04.03-ig.  

- Költészet napja április 11.  

- Iskolai fogadóóra április 22. hétfő 17 óra. 

Felelős: Gyurkovics Balázsné 

- A holokauszt áldozatainak emléknapja, iskolai megemlékezés 

- A föld  világnapja április 22. Tavaszi akadályverseny 

Felelős: Halákné Kovács Elza 

- Projektzáró ünnepély: 04.26. 

 

 

Május: 

- DÖK napok 05.02. - 05.03. 

- országos kompetenciamérés május 29. 

Felelős: Marton Józsefné 

- Felmérők írása: május 7-30-ig 

- Hasznosanyag gyűjtés: május 22-23. 

- Gyermeknap május 31.  péntek 

Felelős: Szakálné G. M., munkaközösség vezetők 

- Zenei vizsgák május 23 - június 7.-ig. 

Felelős: Gyurkovics Balázsné 

- Iskolai rajzkiállítás: május 31.-től 

 

 

Június 

- „ Nemzeti Összetartozás napja” Június 4. 

Felelős: Halákné Kovács Elza 

- Zeneiskolai záróhangverseny: június 21. 

- Tanár-diák mérkőzések 

- Jegyek lezárása, osztályozó értekezlet június 11. 

Felelős: Gyurkovics Balázsné 

- Ballagás, utolsó tanítási nap június 14. 17 óra. 

Felelős: 7. o. osztályfőnökök 

- Tanévzáró, bizonyítványosztás: június 21. 17 óra. 

Felelős: 4. osztály 

- Tantestületi értekezlet június 25. 8 óra. 



 

 

Július-augusztus 

 

- Nyári táborok: DÖK-tábor,  

       Hittanos tábor 

                        Sport tábor 

  Napközis táborok 

 

 

 

 

 



                         

V. Egyéb tudnivalók 

 

1./ Egészségügyi vizsgálatok: 

- iskolaorvos 

- fogászat (ellenőrzőbe jegyzik be, ha kezelésre van szükség) 

- munka alkalmassági vizsgálat a pedagógusok számára (iskolatitkár ad tájékoztatást) 

 

2./  Tantervek a tanév folyamán: 

 1-8. évfolyamon a 2004-ben életbelépett kerettanterv. 

 

 

3./Minden tanulónak lehetősége van hitoktatásban részt venni, a hitoktatók által 

meghatározott időben és helyen. 

 

 

4./ Az iskolai munkaterv részét képezik az egyes munkaközösségek munkatervei. 

 

5. Szempontok az óralátogatáshoz 

- Hogyan történik a tanulók motiválása, mennyire változatos az ismeretátadás formája? 

- Hogyan tartja fenn a munkafegyelmet? (produktív és improduktív) 

- Integrációt segítő, hátránykompenzációs módszerek. 

- Tehetséggondozás a tanórákon. 

  

  

 

 

 

 _____________________________  __________________________________ 

       Igazgató      igazgató helyettes 

 

 

 

 

 

 

______________________________  __________________________________ 

SZMK elnök      Diák Önkormányzat Vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mellékletek 

 

Az idegen nyelv tantárgyat tanítók 

munkaközösségének 

2012/2013-es tanévi munkaterve 
 

 

 

A 2012/2013-es tanév fő feladatai: 

 

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 

 

Az előttünk álló feladatok: 

 

- A tehetséggondozási formák bővítése, a meglévő lehetőségek      hatékonyságának növelése. 

Tervezzük a felvételi előkészítő és alapfokú nyelvvizsgára felkészítő szakkör indítását angol 

és német nyelvből. 

-Kiemelt feladatunk a hátrányos helyzetű tanulók erősebb pedagógiai integrációja, különös 

tekintettel a szociális – emocionális diferenciákra. Célunk a hátránykompenzációs 

tevékenység eredményességének növelése. A hátrányos helyzetű tanulók segítése a 

differenciált oktatás fokozásával és korrepetálással. 

- 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 Coménius projekt. Örömmel vettük a hírt,hogy megnyertük „ A víz az 

életünkben” című projekt pályázatot /20000 Eurót/.Az előttünk álló feladatok a következők: 

- 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./ 

  

Felelősök a munkaközösségen belül: 

 

IKT felelős: Lipóth Ildikó 

mérési felelős: Halllai Réka 

integrációs felelős: Óberfrank Anita 

 

továbbképzések, belső továbbképzések felelőse: Vörösmartiné Tőzsér Emma 

gyakorlótanárok hospitálásáért felelős: 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 

 

év eleji felmérés (szept.) 

fél évi felmérés (jan.) 

év végi felmérés (máj.) 

témazáró dolozatok (témák vége) 

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

 

Óralátogatások 

 

bemutató óra - német nyelv – Hallai Réka(november 

óralátogatások (november:Hallai Réka,január: Lipóth Ildikó, február: Zentainé Nickl Enikő, 

március: Óberfrank Anita, május: Bertáné Vörösmarti Ágnes) 

 

Versenyek, rendezvények, programok: 

Comeneus program keretében ( Water in our life) : 

 

  

Sorszám 
Mobilitások leírása 

és más tevékenységek 

Országok 

(csak 

mobilitáso

k) 

Kezdő 

dátum 

Résztvevő 

partnerek 
 

1 Az eTwinning projekt regisztrálása  2012.szept. Mindenki - 

2 Iskolai információk a projektről  2012.szept Mindenki - 

3 

Prezentációk készítése az iskolákról a 

partnereknek (megosztani az 

eTwinningben) 

 2012.szept Mindenki - 

4 
Iskolai kalendáriumhoz 

Információk gyűjtése 
 2012.szept Mindenki - 

5 
Comenius sarok létrehozása:-Európa 

térkép bejelölve a partneriskolákat és 
 2012.okt. Mindenki - 



rövid információk a partnerekről 

6 

A projekt weboldalának felépítése és 

kitöltésének megkezdése 

 Admin: Németország 

 Kitöltés: Tevékenységek és 

eredmények az összes 

partnernek 

 2012.okt. Mindenki - 

7 

Prezentáció készítése az 

iskolarendszerről 

/megosztani és prezentálni/ 

 2012.okt. Mindenki - 

8 

Első projekttalálkozó Írországban 

Workshop: csapatépítés 

Eldönteni: a logoverseny szabályait 

 Mi legyen a kalendáriumban 

 Az első évben lebonyolítandó 

találkozók konkrét időpontjai 

IE-Írország 
2012.okt. 

17-21 
Mindenki - 

9 

Hol használjuk a vizet I. Rész 

 Információk, vizsgálódási 

eredmények gyűjtése Pl.: 

egészség, környezet...stb. 

témakörben 

 Ezek megosztása és 

prezentálása 

 Az eredmények 

összehasonlítása a 

partnerekkel 

 2012.nov. Mindenki - 

10 

Víz a tradícióban 

 Gyűjtés, megosztás és 

prezentálása 

 Összehasonlítás 

 2012.dec. Mndenki - 

11 

Karácsony/új év 

 Információk gyűjtése és 

megosztása 

 Ünnepeljük e a karácsonyt/új 

évet? 

 Megosztás és prezentálás 

 2012.dec. Mindenki - 

12 
Üdvözlőlapok készítése és küldése az 

összes partnernek 
 2012.dec. Mindenki - 

13 

Videokonferenciák lebonyolítása a 

tanulók között 

/legalább egy minden iskolának/ 

 
2012.okt.-

2013.jan. 
Mindenki - 

14 
Projeklogo keresése I. Forduló – 

iskolai versenyek 
 2013.feb. Mindenki - 

   

   - Comenius és idegen nyelvi nagy faliújság készítése 

   - tanulmányi kirándulások szervezése a célnyelv országaiba       (Ausztriába decemberben, 

Angliaba júniusban) 

   - gyakorló tanárok munkájának segítése 

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) 

   - bekapcsolódunk a környék iskolái, valamint a COVENTRY HOUSE által meghirdetett 

idegen nyelvi versenyekbe(december) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diákönkormányzat munkaterve 

2012/2013 

 

 

 



 

szeptember Diákönkormányzat alakuló ülése. 

Osztályképviselők megválasztása 

Az évi program megtervezése,felelős diákgyűlés. 

Felelős: 

Vörösmartiné Tőzsér Emma 

Ujvári Anita 

SZMK értekezlet 

Szept.21. Magyar diákspot napja szervezésének segítése. 

Szept.28-29. Tojásfesztivál lebonyolításának segítése. 

október Okt.2-3.Hasznosanyag gyűjtés. 

 Farsangi nyitótánc támogatása.  

november Nyári tábor meghirdetése. 

Tábori befizetések részletének gyűjtése. 

december Dec.6. Mikulás ünnepség megbeszélése, megszervezése az alsó tagozaton. 

Dec.7. disco 

Adventi programok. 

január SZMK szülői értekezlet 

Farsangi előkészületek 

február Febr.8-9. Farsangi bál lebonyolítása. 

Nyílt hét szervezésében segédkezés. 

 

március 

 

Márc. 1. Börze 

Márc.18-ápr.26. Project 

április 

 

Ápr.22. Föld napja. 

 Iskolai akadályverseny támogatása. 

 

május Máj.22-23. Hasznosanyag gyűjtés szervezése, lebonyolítása. 

Máj.31. Gyereknap szervezésének segítése, támogatása.  

Június, 

július, 

augusztus 

Értékelő diákgyűlés.  

Felelős:Vörösmartiné Tőzsér Emma 

             Ujvári Anita 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKATERV 

Anyanyelvi munkaközösség 

Alsó tagozat 

2012/2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:Rózsemberszkiné Csorba Erika 

munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 



Tanév:2012/2013 

 

A munkaközösség tagjai (oszt. létszám) 

 

 

1.a Bognárné Darabos Rita (20+6) 

1.b Rózsemberszkiné Csorba Erika (21+6) 

1.c Csertő Attiláné (21+6) 

1.d Trepákné Malecz Anita (21+5) 

 

 

2.a  Zentainé Nickl Enikő (18+3) 

2.b Benkő Sándorné (17+5) 

2.c Cseh Éva (18+5) 

2.d Oberfrankné Langó Erika (17+8) 

 

 

3.a Festőné Gubicza Dia (22+4) 

3.b Deákné Kitti (15+6) 

3.c Turcsánné Blázsik Veronika (17+6) 

 

4.a Baksa Gáborné (18+6) 

4.b Vágóné Schiszler Zsuzsa (24+4) 

4.c Szegediné Fábián Mária (21+5) 

 

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: Vágóné Schiszler Zsuzsa  

 

A 2012/2013-es tanév fő feladatai: 

 

 

 A módszertani sokoldalúság növelése, a hatékonyság fokozása, a motiváció erősítése a 

tanórákon 

 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:  ………………………………………. 

 Múltunkban a jövő 3013.03.18-04.26 

Az épített környezetünk változásai az elmúlt 100 évben (Kerekegyházán)  

 Móra nap (iskola nap)………………………………… 

 

 

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. 7-ig 

Felelős: osztályfőnökök 

 Szept. 14.: Naplók kitöltésének határideje 

 Szept. 17. A magyar diáksport napja 

 Munkaközösségi megbeszélés: dokumentumok vezetésének egyeztetése, Differ mérés 

indítása az 1. és a 2. évfolyamon 

Felelős: mk.vez.  

 SZMK értekezlet 

 Szept. 28-29. reprezentálás a Tojás fesztiválon iskolánk sátorában 

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

Felelős: mk.vez. és az osztályfőnökök 

 

Október 

 Okt.4-ig tanmenetek elkészítése, összegyűjtése-felelős: mk. Vez és a mk. tagjai 

 Okt. 2-3 Őszi hulladékgyűjtés 

 Részvétel az okt.6-i ünnepségen  

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

továbbítása helyettes kolléga felé 

 Okt.24-28. Bekapcsolódás az iskolai egészség-hét programsorozatba 

 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. 

  Nov. 10  SZOMBATI, ÁTHELYEZETT MUNKANAPON!!!.Nemzeti tankönyvkiadó 

ingyenes továbbképzésének megszervezése az őszi nevelési értekezlet keretében 

Felelős: mk.vez. és az ped. Ig. h. 

 Nov. 19. Fogadó óra osztály keretben 

 

 

 

December 

 

 

 Mikulásozás  

Felelős: mk.vez. és az osztályfőnökök 

 Differ jelentések összegyűjtése dec.7-ig   HATÁRIDŐ!!! 

Felelős: mk.vez.  

 Dec. 15 szombat MÓRA NAP az adventi készülődés jegyében 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 11. péntek az I. félév utolsó napja 

 Jan.18. értesítők kiosztása 

Felelős: mk.vez. és az osztályfőnökök 

 Munkaközösségi megbeszélés órarend és óraszám változások egyeztetése 

Felelős: mk.vez. és az ped. Ig. h. 

 Jan. 21. 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 

 Farsangi készülődés: FARSANG:2013. febr. 8.-9 

 A márc. eleji iskola börze előkészítése, egyeztetése 

 

Március 

 

 Márc. 1.péntek SULI-BÖRZE 

 Munkaközösségi megbeszélés aktuális problémák szerint 

Felelős: mk.vez.  

 A Bendegúz levelező verseny iskolai döntője 

Felelős: mk.vez.  

 A hagyományos  (jakabszállási) helyesíró verseny osztály és iskolai szintű 

lebonyolítása 

Felelős: mk.vez.  

 Márc.18. nagy-projekt indítása. Téma: Az épített környezetünk változásai az elmúlt 

100 évben ( Kerekegyházán) 

 

 

Április 

 MÚLTUNKBAN A JÖVŐ c. projektbe való bekapcsolódás 

 A költészet napja alkalmából osztály és iskolai szintű szavalóverseny lebonyolítása 

Felelős: mk.vez.  és az osztályfőnökök 

 Fogadó óra 

 

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 

 Máj. 22-23 tavaszi hulladékgyűjtésbe bekapcsolódás 

 A május végi ( május 31) gyermeknap szervezése, lebonyolítása 

Június 

 

 Munkaközösségi megbeszélés : a tanév végi dokumentálások rendje, harmonizálása és 

beszámolók elkészítése 

Felelős: mk.vez.  

 2013. 06.11. kedd osztályozó értekezlet 

 2013.06.14  ballagás 



 3013.06.21  évzáró ünnepség 

 Az éves munka értékelése a 2013. 06.25-i tanévzáró értekezleten 

Felelős: mk.vez.  



 

 

 

 

 

 

Magyar nyelvtan és irodalom, történelem 

tárgyat tanítók munkaközösségének 

munkaterve 

2012 / 13 –es tanév 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Munkaközösség tagjai:  

Balla Gábor 

Bodor Eszter 

Gyurkovics Balázsné 

Kelemen Zalán 

Pálházi Ilona 

Székely Klára 

Vörösmartiné Tőzsér Emma 

 

 

 

 

 



A tanév fő feladatai: 

- Módszertani sokoldalúság növelése, hatékonyság, motiváció a tanórákon 

- A tanulás tanításának beépítése a tanórák menetébe. Kreativitás. 

- Az IKT eszközök szerepének növelése. 

- A hátrányos helyzetű tanulók integrációja. 

- A tanulók önismeretének fejlesztése.  

-  

Felmérések tartalma, rendje: 

Év eleji mérése: 2012. szeptember 14-ig. 

Témakörönként témazáró feladatlap évente 3-4 alkalom. 

Tartalma magyar irodalomból: 

5. évfolyam :  Népköltészet, Petőfi: János vitéz. Molnár F. A Pál utcai fiúk 

6. évfolyam: Monda, ballada,  Arany: Toldi,  Gárdonyi: Egri csillagok 

7. évfolyam: Kölcsey és Vörösmarty, Petőfi, Arany költészete, Jókai regényei 

8. évfolyam: Mikszáth novellák, Móricz: Légy jó mindhalálig, József Attila versei. 

Magyar nyelvtanból: 

5. évfolyam: Hangtan, Alapelvek, Szóelemzés. 

6. évfolyam: Főnév, Ige, egyéb szófajok. 

7. évfolyam: Alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők. 

8. évfolyam: Összetett mondatok, szavak. 

Történelem. 

5. évfolyam: Ókori kelet, Hellász, Római Birodalom. 

6. évfolyam: Feudalizmus általános jellemzői, Árpád-kor, Virágzó feudalizmus hazánkban, 

Két pogány közt. 

7. évfolyam: Reformkor, 1848/49. Dualizmus kora 

8. évfolyam: I. világháború, Diktatúrák, II. világháború. 

Helyesírásból havonta egy nagyobb terjedelmű tollbamondás. 

Év végi felmérés: 2013. május. 

 

 

Tervezett programok 

Augusztus 

Munkaközösségi megbeszélés: tanmenetek, vállalt feladatok megtervezése. 

 

Szeptember 

Munkaközösségi megbeszélés: mérések rendszere 

Bolyai Anyanyelvi verseny iskolai fordulója 

Feladatmegoldó versenyekre nevezés  

Színházlátogatás megszervezése 

 

Október 

NyelvÉsz veseny iskolai fordulója 

Mesemondó verseny előkészítése 

 

 

November 

Iskolai mesemondó verseny 

Bolyai Anyanyelvi verseny megyei forduló 

Bendegúz anyanyelvi verseny iskolai forduló 



 

December 

Móra-nap rendezvénye : Gárdonyi évforduló, megemlékezés 

Központi írásbeli 8. osztályosok számára 

 

Január 

Félév zárása, mérések, értékelés 

Simonyi Országos Helyesírási verseny  iskolai forduló 

 

Február 

Simonyi Országos Helyesírási verseny  II. megyei forduló 

Bendegúz, NyelvÉsz versenyek III. fordulója 

Felvételi vizsga 8. osztályosok számára 

 

Március – Április 

Iskolai projekthét tervezése, előkészítése. 

Versmondó verseny, Költészet napja 

Magyar Ilona Iskola által szervezett anyanyelvi versenyen részvétel. 

 

Május 

Év végi mérések, értékelés 

 

Folyamatosan végzett feladatok:  

Munkaértekezletek tartása, továbbképzéseken való részvétel,  

Filmklub a könyvtárban 3-4 alkalom vetítés és beszélgetés. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Munkaterv 

 

 

 

Alsó tagozatos matematika munkaközösség 

 

 

 

2012/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Turcsánné Blázsik Veronika 

             munkaközösség vezető 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Munkaközösségünk tagjai 

 

 

 

1.a Bognárné Darabos Rita 

1.b Kovács Istvánné 

1.c Csertő Attiláné 

1.d Oberfrank Anita  

2.a Zentainé Nickl Enikő 

2.b Terékné Baracskai Katalin 

2.c Cseh Éva 

2.d Oberfrankné Langó Erika 

3.a Ujvári Anita 

3.b Deák Lászlóné Vincze Kitti 

3.c Turcsánné Blázsik Veronika 

4.a Baksa Gáborné 

4.b Hegedűsné Farkas Csilla 

4.c Szegediné Fábián Mária 

 Szakálné Galbavi Márta ig.h. 

 

 

 

Felelősök:    IKT: Cseh Éva 

   IPR: Ujvári Anita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

1. A módszertani sokoldalúság növelése a hatékonyság fokozásával, a motiváció 

erősítése a tanórákon. 

2. A tanulás tanításának beépítése a tanórák menetébe. A kreativitás fejlesztése 

változatos tevékenységi formákkal. 

3. Az IKT eszközök hatékonyságnövelő szerepének erősítése. 

4. A hátrányos helyzetű tanulók erősebb pedagógiai integrációja, különös tekintettel a 

szociális-emocionális differenciákra. 

5. A tanulók önismeretének javítása az osztályközösségek szociális hálójának 

erősítésével./Reális önértékelés, kapcsolatteremtési problémák kezelése./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28-29. Részvétel, segítés Tojásfesztiválon és a Szüreti 

felvonuláson. 

      Felelős: Osztályfőnökök. 

 

Október:    

 

 Október 01. Tanmenetek leadása 

Felelős: matematikát tanítók 

 

 Október 2-3.:Hasznosanyag gyűjtés 

          Felelős: osztályfőnökök 

 

 

 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 06. Emlékezés az Aradi vértanúkra  

 

 Emlékezés október 23-ra 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

November:   

 

 Iskolai matematika verseny 3-4. osztályosoknak  

   I. 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 15. Móra nap 

    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 

 

 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: „ Kerekegyháza épített környezete” 

 

 

Május.    

 Osztálykirándulások 

    Felelős: osztályfőnökök 

 

 Gyermeknap 

 

    

Június: 

 A tanév tapasztalatainak összegzése. 

 

 Tanévzáró ünnepség 

    Felelős: 4. évfolyam osztályfőnökei 

 

 

Óralátogatások:  
 Előzetes megbeszélés alapján. 

           Felelős: Munkaközösség vezető 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Munkaterv 

 
 

 

 
Osztályfőnöki munkaközösség 

20012/2013 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                                                        Nagy Lászlóné 



                                                                                  munkaközösség vezető 

 

 

 

 

Munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 
   5. a Jakubikné Szabó Klára 

    5. b Vörösmartiné Tőzsér Emma 

   5. c Nagy Lászlóné 

 

                         6. a Abonyi Andor 

                         6. b Kemenceiné Gyóni Rita 

                         6. c Székely Klára 

                         6. d Bodor Eszter 

 

                         7. a Halákné kovács Elza 

                         7. b Pálházi Ilona 

                         7. c Görbéné Márki Éva 

 

                         8 a Kelemen Zalán 

                         8. b Dorcsákné Csőszi Barbara 

                         8. c Ferenczné Csertő Ágnes 

 

 

 

 

 

                        Munkaközösség vezető: Nagy Lászlóné 

 

 

 



 

 

A tanév fő feladatai  
 

 

 

-Módszertani sokoldalúság növelése, motiváció erősítése. 

-Tanulás tanításának beépítése a tanórákba. 

-IKT eszközök hatékonyságának növelése. 

  - Hátrányos helyzetű tanulók erősebb pedagógiai integrációja, különös tekintettel a 

szociális,  emocionális differenciákra. 

  -A tanulók önismeretének fejlesztése az osztályközösségek szociális hálójának 

erősítésével. 

    Reális önértékelés kialakítása, kapcsolatteremtési problémák kezelése. 

  -Tantermek berendezése, többfunkciós tér kialakítása. 

  -Tanulók értékelése egyéni fejlődés alapján, differenciálás. 

  -Együtt nevelés harmóniájára való törekvés: család, osztályközösség, pedagógus. 

 

 

 

 

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 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 A serdülőkori egészséges táplálkozás 

13 Baleset-megelőzés az iskolában, a közlekedésben és otthon 

14 Az egészségre káros szokások megelőzése 

      15  Aktív természetvédelem 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Munkaközösségi tevékenységek 
 

 

 

Augusztus 

 

A 2012-2013-as tanév munkatervének összeállítása munkaközösségi foglalkozáson. 

 

Szeptember 

 

Az osztályok helyzetelemzése, szülői értekezletek megtartása. 

Tantermek dekorációjának befejezése. 

Városi „tojásfesztivál” szeptember 28-29-én. Osztályonkénti verseny meghirdetése 

 

 

Október 

 

Tanmenetek elkészítése, leadása (október 1.) 

Hasznos anyaggyűjtés: október 2-3. 

Aradi Vértanúkra emlékezés (október 5.) 

 Műsorért felelős: 6. osztály  

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezés (október 19.) 

 Műsorért felelős: 8. évfolyam 

Pályaválasztási börze 8. osztályosoknak  

Egészséghét (………………..) 

 Felelős: Bognárné Kormos Erika 

 

 

November 

 

November 10.  Nevelési értekezlet, utána munkaközösségi foglalkozás. 

Fogadó óra és pályaválasztási szülői értekezlet (november 19.) 

Tankönyvigény leadása. 

 

 

December 

 

Mikulás disco (december 7.) 

Móra nap: (december 15.) 

Karácsonyra készülés osztályonként 

Továbbtanulással kapcsolatos tennivalók 

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

 

 

 

 



 

Január 

 

 

Tájékoztató füzetek kiadása a félévi értékelésekkel (január 18.) 

Osztály szülői értekezletek megtartása 

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

kívánandó célokat) 

Féléves osztályozó értekezlet (január 31.) 

 

 

 

Február 

 

Belső továbbképzés a felmerült igények figyelembe vételével. 

Iskolai karnevál február (február 14-15.) 

A 8. osztályosok továbbtanulási lapjainak elküldése 

Beiskolázási szülői értekezlet 

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

beszélgetés. 

 

 

Március 

 

Iskolabörze: március 1.  

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcra emlékezés 

Műsorért felelős: 7. osztály 

„Múltunkban a jövő” 3 hetes projekt (március18-április 26-ig.) 

Épített környezet változásai az elmúlt 100 évben. 

 

Április 

 

Fogadó óra: (………….) 

Költészet napja 

Föld és víz napja: program a tanulóknak 

 

Május 

 

Osztály kirándulások 

Hasznos agyagok gyűjtése (május 22-23.) 

Gyereknap: 2010. május 31. 

 

 

Június 

 

Ballagás (június14) 

Tanévzáró értekezlet (június 25.) 

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  

 

 

Szociális, életviteli és környezeti kompetencia B programcsomag 

 
Résztvevő osztályok: 

7. b és c 2. tanévben is folytatás 

            5. c kezd 

 



 

 

 

 

 

 

Sport és készségtárgyak munkaközösség 

2012-13 

 

 

 
 

Szeptember: 

*Munkaközösségi megbeszélés 2012.aug.29. 

*Alsós testnevelő szertárban leltár felvétele 

*Szept.21.a Magyar Diáksport napja 

*Szept.22 .K&H futóverseny 

*Osztályok dekorálásának elkészítése 

*Szeptember 25. házi atlétika bajnokság 

*Talptérkép készítése 

*Szeptember 28-29 – Tojásfesztivál  

 

 

Október: 

*Október 2-3 hasznosanyag gyűjtés 

*Október 11 továbbképzés a testnevelést tanítóknak 

*Október 31. felmérések elkészítésének határideje. 

*Ökoiskola megismertetése a gyerekekkel. 

*Egészség hét október 8-12. 

*Óralátogatás. 

 

November: 

*Munkaközösségi megbeszélés. 

*November 10. Talp és gerinc torna előadás-Márki Éva 

 

 

December: 

*Mikulás ünnep megszervezése. 

*Adventi készülődés 

*Karácsonyi dekorációk, ajándékok készítése 

*Dec. barkácsdélután 

 

 

 

Január: 

*Félévi értékelések 



*Tanmenetek felülvizsgálata, esetleges változtatása 

*Beszámoló a félévi értekezleten. 

*Játékos sportvetélkedő megszervezése, lebonyolítása. 

*Floorball bajnokság 3. és 4. évf. 

 

 

Február: 

*A farsang megszervezése 

*Iskolai kiállítás az aulában 

*Óralátogatás. 

 

 

Március: 

 *Iskolabörze 

 *Munkaközösségi megbeszélés: aktuális tevékenységek 

*Kerékpáros ügyességi verseny 

*Tavaszi futóverseny szervezése, lebonyolítása 

*Márc.18.-Ápr.26. Project 

 

Április 

*Atlétika bajnokság 

*Népdaléneklő verseny Dorcsákné Csőszi Barbara vezetésével. 

*Megemlékezés a víz és föld világnapjáról 

 

Május: 

*Osztálykirándulások szervezése 

*Egyeztetés az év végi felmérők rendszeréről, értékeléséről 

*Madarak – fák napja  

*Gyermeknap szervezése és lebonyolítása 

*Második évfolyamon úszásoktatás lebonyolítása. 

*Képzőművészeti kiállítás a tanévben-legjobban sikerült munkákból. 

*Május 22-23 hasznosanyag gyűjtése 

 

 

Június: 

*Évzáró munkaközösségi megbeszélés 

*Tanév végi jutalmazások rendje, módja 

*Az éves munka értékelése 

*Talptérkép készítése, összehasonlítás, fejlődés 



 

 

 

 

Sport és készségtárgyak 

munkaközösség 
 

 

Munkaterv 2012-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Bognárné Kormos 

Erika 

Újvári Anita  

  munkaközösség vezetők 

Munkaközösségünk tagjai: 
Balla Gábor 

Bognárné Kormos Erika 

Dorcsákné Csőszi Barbara 

Ferenczné Csertő Ágnes 

Gengeliczky Mária Éva 

Görbéné Márki Éva 

Halákné Kovács Elza 

Kohut Attila 

Kósa Erika 

Lipóth Ildikó 

Nagy Lászlóné 

Újvári Anita 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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) 

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 ismeretek elmélyítése 

6. Színtani ismeretek fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaterv 



 

Szeptember: 

- az éves feladatok megbeszélése 

-  tömegsport, edzések beindítása 

3.   Szertárrend kialakítása, leltározás, selejtezés 

7.   Jelentkezések összegyűjtése szakkörökre, edzésekre 

10-18.  „Talptérképek” elkészítése minden osztályban- összehasonlítása a tavalyi 

lenyomatokkal 

 Felelős: Márki Éva, Újvári Anita 

    - Testnevelő tanárok tanévnyitó értekezlete Kecskeméten 

21.   Iskolai őszi futóverseny 

Felelős: Bognárné Kormos Erika 

    22.  K&H futás Kecskemét 

  Felelős: Balla Gábor  

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

Felelős: Kohut Attila 

 

Október: 

1.   Tanmenetek leadása 

- őszi Hungarofitt felmérések  

hat. idő: 10.31. 

11.  Belső továbbképzés- bemutató óra: a talp- és gerinc problémák javításának 

gyakorlatai tantermi körülmények között 

 Felelős: Márki Éva, Újvári Anita 

8-12. Egészséghét 

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

 

November: 

10.  Őszi nevelési értekezlet – bemutató óra pedagógusok részvételével (talp-és 

gerinctorna) 

Felelős: Bognárné Kormos Erika, Márki Éva 

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

- őszi felmérések értékelése 

December: 

15.  Móra nap 

- Karácsonyi dekorációkészítés az Aulában 

Felelős: Ferenczné Csertő Ágnes 

 

Január: 

 

- házi floorball bajnokság 

Felelős: Újvári Anita 

- Játékos Sportdélután alsósoknak Jakabszálláson 



Felelős:  Márki Éva, Újvári Anita 

-  Szellemi Diákolimpia Regionális Döntő ? 

Felelős: Balla Gábor 

Február: 

- farsangi dekoráció készítése 

Felelős: Ferenczné Csertő Ágnes 

- felkészülés a Diáksport versenyekre, edzőmérkőzések 

Felelősök: edzők 

- osztályonkénti korcsolya- szánkóbajnokság 

Felelős: Balla Gábor 

21. bemutató testnevelés óra 

Felelős: Nagy Lászlóné 

 

Március:  

1. Sulibörze- Kiállítás alsós és fölsős munkákból 

Felelős: Ferenczné Csertő Ágnes 

- tavaszi versenyek 

Felelős: Balla Gábor, Bognárné Kormos Erika, Kohut Attila 

22. tavaszi futóverseny (1-8. o.) 

             25. kerékpáros ügyességi verseny 

Felelős: Kohut Attila 

„Múltunkban a jövőnk „– projekt hetek „Épített környezetünk változásai az elmúlt 100 

évben” 

Gyalog- és kerékpár túrák osztályonként 

Makett készítés, ablakstílusok, építészeti stílusok változásainak összegyűjtése 

Április: 

11-12. házi atlétika verseny (3-8. o.) 

Felelős: Kohut Attila 

15. Házi katasztrófavédelmi verseny 

Felelős: Bognárné Kormos Erika, Halákné Kovács Elza 

18. Népdal éneklési verseny 

Felelős: Dorcsákné Csőszi Barbara 

26. Projekt záró 

Május: 

- úszásoktatás szervezése (2. o.) 

Felelősök: 2. osztályos Tanító nénik 

-  „Kerek kupa” kézilabda verseny 

Felelős:  Márki Éva 



- tavaszi fittségi felmérések 

Felelősök: testnevelők, testnevelést tanítók 

- elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga 

Felelős: Bognárné Kormos Erika 

- Képzőművészeti szakkör kiállítása 

Felelős: Ferenczné Csertő Ágnes 

31.  Gyereknap 

Június: 

- tanár- diák mérkőzések 

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

Felelős: Bognárné Kormos Erika, Márki Éva 

 

 

Sportágaink: 

1. asztali tenisz – Tóth Miklós (KSE) 

2. atlétika – Kohut Attila (ISK) 

3. karate – Kishalmi Péter (KSE) 

4. kézilabda –  Márki Éva (ISK) 

5. kosárlabda – Kohut Attila 

6. labdarúgás – Balla Gábor (ISK) 

7. röplabda – Bognárné Kormos Erika (ISK) 

 

Kistérségi feladatvállalás mellett gyógytestnevelési csoportok működnek  heti 2x2 órában az 

orthopédiai szakvéleménnyel rendelkező gyerekek számára: Márki Éva gyógytestnevelő. 

 

 

 

Kerekegyháza, 2012-08-29 

 

 

Bognárné Kormos Erika 



 

 

 

 

 

Természettudományi munkaközösség 

 

2012/2013. tanévi 

 

MUNKATERVE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                     Összeállította: 

 

                                                     Jakubikné  Szabó Klára 

  

 

 

 

 

 

 



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 

 

Informatika: 
 Abonyi Andor 

 Jakubikné Szabó Klára 

 Rózsemberszkiné Csorba 

Erika 

 

Biológia: 
 Bognárné Kormos Erika 

 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanév fő feladatai: 

 

 Módszertani sokoldalúság növelése a hatékonyság fokozásával, a 

motiváció erősítése a tanórákon 

 A tanulás tanításának beépülése a tanítási órák menetébe. A kreativitás 

fejlesztése változatos tevékenységi formákkal 

 IKT eszközök hatékonyságnövelő szerepének erősítése 

 A hátrányos helyzetű tanulók erősebb pedagógiai integrációja, különös 

tekintettel a szociális-emocionális differenciákra  

 A tanulók önismeretének fejlesztése, az osztályközösségek szociális 

hálójának erősítésével (reális önértékelés, kapcsolat teremtési problémák 

kezelése) 

Egyéb: 

 A tantermek berendezése legyen esztétikus, didaktikus, több funkciós 

 Tanítás, értékelés szempontjai fejezzék ki  az egyéni teljesítmény, egyéni 

értékelés szempontjait. 

 Az együtt nevelés szereplői – család, osztályközösség,  pedagógus 

közösség – összhangjának erősítése 

 Érzelmi, művészeti nevelés megvalósítása 

 Egészséges életmód, egészséges életszemlélet kialakítása 

Ezen kívül: 

 Feladatunk az iskola oktatási, 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. 

 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.  

 A TÁMOP 3.1.4. pályázatnak megfelelően az 5.a , 6.c, 7.b és 8.b 

osztályokban a matematika tantárgyból kompetencia alapú oktatás folyik. 

 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 

 Erdei iskola  

 Versenyek szelektálása, hirdetése, nevezések leadása 

 Szakkörök indítása  

 Munkaközösségi megbeszélés: követelményszint egységesítése a 

matematika csoportokban 



 Aktív részvétel a Tojás fesztiválon 

 ÖKO-faliújság létrehozása, későbbiekben folyamatos frissítése 

 

Október 

 

 Tanmenetek leadása (okt. 1.) 

 A felmérések alapján a hiányos alapkészségek fejlesztése 

 Egészség-héten való aktív részvétel (okt. 8-12.) 

 Házi természettudományi verseny megszervezése 

 Versenykiírások figyelése, hirdetése, nevezés 

 A már benevezett versenyekre történő felkészítés 

 Bólyai matematika csapatverseny 

 Teleki földrajz verseny (7.osztály) 

 

November 
 

 Bemutató biológia óra  IKT-s eszközzel, tartja: Bognárné Kormos Erika 

 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, esetleges más tankönyv kiválasztása 

 Szóbeli felvételik előkészítése 

 Kistérségi matematika verseny 4-6. évfolyamon 

 Az előző évi országos kompetencia-mérés eredményinek kiértékelése, 

tanulságok levonása  

 Kistérségi matematika verseny 

 

 

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 

 Házi matematika verseny II. fordulója 

 Jeles napok a természetvédelemben: 

A Föld napja 

 Versenyeken való részvétel: 

„Zöld Európa védelmében” (7. osztály) 

 Kapcsolattartás a szülőkkel (fogadóóra) 

 „Határtalanul” pályázat előkészületei (7. évfolyam) 

 

 

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) 

 



 

Június 

 

 Éves munka értékelése 

 A kompetencia felmérők értékelése 

 Versenyek értékelése 

 Következő évi előzetes feladatok kiosztása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



















 









 


