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A munkaközösség tagjai 
 
 
 
Tanítók 
 
 

1.o     Gál Márta of. – Bacsa István 

2.a Csengeri Mária of. – Rattingerné Marák Nikoletta  

2.b     Pális Csilla of. –  Bozsokiné Kovács Judit 

3.o     Keresztes Katalin of. – Szórádiné Bodrogi Noémi 

4.o.    Odor Zsuzsanna of. – Horváthné Győrffy Beáta 

 

 

Az alsó tagozat 1., 3., 4. évfolyamán iskolaotthonos munkaformában folyik a gyerekek 

oktatása.  A 2. évfolyamon napközis rendszerben tanítanak kollégáink a személyi vál-

tozások miatt. A 3. - 4. évfolyam délutáni foglalkozásaiba napközis idősáv épült be az 

alsó-felső átmenet megkönnyítése érdekében, a tanulási szokások kialakítása végett. 

 

Az alsó tagozaton tanítók: 

 

gyógypedagógus:  Schmidt Márta 

informatika 3.o.: Igmándy Tamás 

idegen nyelv: Horváthné Heizler Ilona, Otott-Kovács Gáborné 
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Pedagógusaink vállalt feladatai: 

 
Feladataink 
   

- tanulóink alapkészségeinek fejlesztése  
- kompetenciák fejlesztése 
- tantervi követelményeknek megfelelő munkavégzés 
- óvoda-iskola átmenet segítése 
- alsó-felső átmenet segítése 
- mérés-értékelési rendszerünk fejlesztése, használata 
- munkatervben rögzítettek elvégzése 
- önfejlesztés 

 
 

A 2022/2023 – as tanév kiemelt feladata, az anyanyelvi és szövegértési kompeten-
ciák valamint a matematikai kompetenciák fejlesztése. 

Digitális kompetenciák fejlesztése. Felkészítés az online tanulásra. 

A 2014/15-ös tanévben megkezdett mérési-értékelési rendszer átalakítása a tagoza-
ton. Bemeneti- és kimeneti mérések egységes értékelése, reflexiók és korrekciós le-
hetőségek  beépítése tanmenetekbe. 

Kapcsolattartás az óvodákkal, óvónőkkel első és negyedik osztályban tanító ped. az 
óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében.  

Kapcsolattartás a szülőkkel, családlátogatásokkal, rendezvények, programok szerve-
zésével. 

Kapcsolattartás a felső tagozaton tanító kollégákkal, szülőkkel a negyedik és ötödik 
osztály közti átmenet megkönnyítése érdekében. Felsős leszek program megvalósí-
tása 

Házi és járási (KTTV) versenyeink megszervezésében, lebonyolításában minden alsó 
tagozatos kolléga részt vesz, továbbá a buszkíséretekben, ügyeletekben,  színház, 
könyvtár, mozi látogatás lebonyolításában, iskolai rendezvények szervezésében, le-
bonyolításában. 
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Céljaink az oktató-nevelő munkában: 

➢ Az alapképességek fejlesztése, kiemelten: anyanyelvi és matematikai kompeten-
ciák  

➢ A tanulók viselkedéskultúrájának javítása, látókörének bővítése, a szabadidő 
hasznos eltöltésének segítése, közösségi nevelés  

➢ Érzelmi és erkölcsi nevelés 

Hogyan valósítjuk meg céljainkat? 

A kompetenciák fejlesztése folyamatosan zajlik iskolánkban. A tanórákon és a tanórá-
kon kívül (napközi, iskolaotthon, fejlesztő, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalko-
zásokon. 

Minden kompetencia terület fejlesztése elengedhetetlen, de az anyanyelvi és matema-
tikai kompetenciákat hangsúlyosan kezeljük. 

Anyanyelvi kompetenciák: A biztos olvasástechnikán alapul az értő olvasás. Ennek 
birtokában képes összefüggéseket, következtetéseket levonni. Arra törekszünk, hogy 
az olvasás eszközzé váljon a tanulóink új információ szerzésében, hasznosítható tu-
dást szerezzenek általa. Tudják értelmezni azokat.  

Ennek érdekében minden tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson, a tananyag elsajá-
títása és gyakorlása során,  fejlesztjük a beszéd, olvasás, írás egységét, az információ 
kereső és értelmező olvasást, a lényeges és lényegtelen megkülönböztetését, a tarta-
lommondást és a szöveg szintézisét. 

Matematikai kompetenciák: Matematika órákon, tantárgyi korrepetálásokon, tehetség-
gondozáson,  tanulóink kognitív képességeinek fejlesztése kerül előtérbe. A tanítás 
folyamatában, új ismeretek feldolgozásánál, önálló munkák során, kollégáink nagy 
hangsúlyt fektetnek a gyerekek gondolkodási, problémamegoldó, logikai képességei-
nek, megfigyelő képességének, emlékezetének, képzeletének fejlesztésére. 

A tantárgyaink a személyiségformálás és alakítás eszközei is. Minden tantárgy más-
más szempontból fejleszti a tanulóink személyiségét és járul hozzá annak fejlődésé-
hez. Ezeket a lehetőségeket felhasználják pedagógusaink a gyerekek képességeinek 
tervszerű alakításánál, az attitűdök formálásánál.  
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Tanulóink méréseinek értékelése, elemzése (pedagógus reflexiója) megjelenik tanme-
neteinkben, azt a kollégák nyomon követik, így azok egyéni megsegítést tesznek le-
hetővé. Az egyéni tantárgyi megsegítések tervezése megjelenik a tanóráink tervezé-
sében, a tanulás irányításában.  

Az alsó tagozat minden évfolyamán be- és kimeneti méréseket végzünk. A mérőlapok 
átdolgozása, egységesítése folyamatosan zajlik. Az idei évben a 2. osztályos mérőla-
pokat állítja össze munkaközösségünk. 

A gyerekek fejlődése érdekében pedagógusaink folyamatosan tartják a kapcsolatot a 
szülőkkel. Ezek színtere a KRÉTA, a közösségi portálok csoportjai, szülői értekezletek, 
fogadó órák, üzenő füzetek.  

Tanítóink belső, szakmai párbeszédét folytatnak  a kompetenciák fejlesztése érdeké-
ben. Ezek az egy osztályban tanító pedagógusok megbeszélései, gyógypedagógussal 
történő megbeszélés, valamint az alsós munkaközösség értekezletei. 

 

Munkaközösségi foglalkozások ütemterve 

A helyi értekezletek, lehetőség szerint havonta egyszer.  Munkaközösségi összejöve-
teleinknek tervezetében   azok  fő témáit tüntettem fel.  

 

Szeptember 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ A tanításhoz szükséges dokumentáció elkészítésének és pontos vezetésének 
megbeszélése 

➢ Alsó tagozat munkatervének megbeszélése 

➢ Egységes mérés-értékelési rendszer bevezetésének lépései, továbbképzés, meg-
beszélés 

➢ Óvoda-iskola átmenet 

➢ Tanmenetek dokumentációja 

 

Október -November - December 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ Mérés-értékelés megbeszélés 

➢ Bemeneti mérések készítése, értékelése 

➢ 1.o bemutató óra előkészítése 

➢ Vers- és prózamondó; mesemondó verseny szervezése – Szász Napok 

➢ Karácsonyi ünnepkör és műsor szervezése 
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➢ Óralátogatások 

➢ Mérés-értékelés megbeszélés 

 

Január-Február 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ Az első félév munkájának értékelése, a második félév feladatainak tervezése 

➢ A jövő évi tankönyvrendelés megbeszélése 

➢ Tehetséggondozás, versenyre készítés 

➢ Közös beszélgetés az óvónőkkel, óvoda látogatás tervezése 

➢ Feladatok kiosztása és szervezés megbeszélés  versenyeinkre 

➢ Farsang 

 

Március 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ Az iskolaotthon, napközi  tapasztalatai az év elején megbeszéltek tükrében 

➢ Tanulmányi versenyeink szervezése 

➢ Osztálykirándulások szervezése 

 

Április 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ Anyák napi  készülődés 

➢ Mérés-értékelés megbeszélés 

➢ Osztálykirándulások 

➢ Versenyek lebonyolítása 

 

Május 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ A tanév végi kimeneti mérések minden évfolyamon, súlyozottan 2. és 4. osztályban 

➢ A tanév folyamán végzett munka értékelése, osztályfőnökök beszámolója 

➢ Felsős leszek – „edzőtábor” a 4. osztályosoknak 

➢ Kimeneti mérések elvégzése, megbeszélése 

➢ Egységes mérés-értékelési rendszer bevezetésének tapasztalatai 
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Tervezett programok az alsó tagozaton jelenléti oktatás esetén 

Időszak/időpont Feladat Felelős 

Szeptember Munkaközösségi megbeszélés Odor Zsuzsanna 

Szeptember Óvoda - iskola átmenet segítése 
1. oszt. Ped. Odor Zs. 

Schmidt M., 1. osztály-
ban tanítók 

Szeptember-Október Pedagógus önértékelés -Tanfelügyeleti ell.  
Szórádiné Bodrogi No-

émi 
Odor Zs., Schmidt M. 

Október 
Belső mérések - Bemeneti mérések 2. - 4. 

oszt.+ értékelés Schmidt Márta, Odor 
Zs. + érintett ped. 

Október-December DIFER 1. és 5. osztály + értékelés 

November  

Kapcsolódás a Szász Napok rendezvények-
hez 

Alsó tagozat versmondó versenye 

alsós mk. 

Gál Márta 

November 14-30. 4. évf. Országos digitális komp. mérések Odor Zs. 

November  

Kapcsolattartás az óvodákkal/bemutató ta-
nítás az 1. oszt. 

Nyílt nap 

1.o. ped. 
alsós mk. 

November 
Országos bemeneti mérés szövegértésből 

és matematikából 4. osztály 
Győrffy B., Odor Zs. 

 

November 
Felkészülés a Karácsonyi műsorra / ünnep-

körre 
Keresztes Kata, Odor 

Zsuzsa + alsós mk. 

December 
Karácsonyi ünnepkör programjainak szer-

vezése 
alsós mk. 

Január I. félév zárása alsós mk. 

Február Szülői értekezletek alsós mk. 

Február Farsang alsós mk. 
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Március 
Kapcsolattartás az óvodákkal / Közös prog-

ramok szervezése 
4.o.ped. 

Április 
Házi versenyek szervezése és lebonyolítása 
+ Komplex Természettudományi Verseny 

alsós mk. Odor Zsu-
zsanna 

Április Anyák napi műsorok összeállítása alsós mk. 

Április Tanulmányi kirándulások szervezése osztályfőnökök 

Május 3. évf. DIFER+ értékelés Schmidt Márta 

Május Országos mérések (4. o. kompetencia) 4. osztály tanítói 

Május Belső mérések+ értékelés 

Kimeneti mérések 
minden évf./Kompe-
tencia mérés 4. évfo-

lyamon 

Május Felsős leszek program szervezése 
Odor Zsuzsanna, 4. 

osztály tanítói 

Május Tanulmányi kirándulások szervezése alsós mk. 

Június Év végi feladatok osztályfőnökök 

Június 
Visszacsatolás az óvodáknak a gyermekek 

tanulmányi fejlődéséről 
Odor Zsuzsanna 

Június 
Tájékoztató a 4. osztályos kimeneti méré-

sekről a felső tag. Felé 
4. osztály tanítói, Odor 

Zsuzsanna 

Június 
Szülői értkezlet a leendő 1. és 5. osztályos 

szülőknek 
érintett ped., Odor 

Zsuzsanna 
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