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 „Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet.” 

Stephen Fry 

. 
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A munkaközösség tagjai 
 
 
 
Tanítók 
 
1.o    Gál Márta of. – Pális Csilla 

2.o    Takács Gáborné of. – Rattingerné Marák Nikoletta 

3.o.   Kincsné Keresztes Katalin of. – Pális Anita 

4.o    Odor Zsuzsanna of. – Horváthné Győrffy Beáta 

 

 

Az alsó tagozat minden évfolyamán iskolaotthonos munkaformában folyik a gyerekek 

oktatása. A 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 

angol: Csőszné Szijjártó Mária 

német: Horváthné Heizler Ilona 

testnevelés: Bosnyák Gábor 

informatika: Igmándy Tamás 

 

 

Pedagógusaink vállalt feladatai: 

 
Fő feladataink 
   

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

A 2018/2019 – es tanév kiemelt feladata, az olvasóvá nevelés, az anyanyelvi és szö-
vegértési kompetenciák fejlesztése. 

A 2014/15-ös tanévben megkezdett mérési-értékelési rendszer áttekintése, javítása, 
bővítése a tagozaton. Bemeneti- és kimeneti mérések értékelése, korrekció 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  versenyeink megszervezésében, lebonyolításában minden alsó tagozatos kol-
léga részt vesz, továbbá a buszkíséretekben, ügyeletekben,  színház, könyvtár, mozi 
látogatás lebonyolításában, iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 

 

Céljaink az oktató-nevelő munkában: 

➢ Az alapkészségek fejlesztése 

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

➢ Az esztétikai érzék fejlesztése  

➢ Az erkölcsi – érzelmi képességek fejlesztése  

 

Feladataink: 

➢ Projektek és témahetek kidolgozása, megvalósításuk 

➢ Olvasóvá nevelés, szövegértés, nyelvi kompetenciák fejlesztése 

➢ A hatékonyabb tanulásra való motiválás 

➢ Tehetséggondozás 

➢ Családlátogatás  az 1 – 4. évfolyamon . 
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➢ A jelenlegi 4. osztályban ill. a leendő 5. osztályban tanítók szoros kapcsolattar-
tása  

➢ Kölcsönös óralátogatások, tapasztalatok megbeszélése 

➢ Kapcsolattartás a kollégákkal, óvodával, szülőkkel ( óralátogatások, megbeszé-
lések, nyílt napok, szülői értekezletek, „iskolába hívogató” foglalkozások, anyák 
napja stb.) 

➢ A dokumentumok pontos vezetése, időben történő leadása 

➢ Munkaközösségi összejövetelek, ahol folyamatosan átadjuk egymásnak hasznos 
tapasztalatainkat, bevált módszereinket, megbeszéljük az aktuális problémákat 
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Munkaközösségi foglalkozások ütemterve 

A helyi értekezletek, zömében kedd délutánonként lesznek, minden hónapban egy-
szer.  Munkaközösségi összejöveteleinknek  a várható fő témáit tüntettem fel. Termé-
szetesen ehhez az aktuális problémák megbeszélése társul. 

 

Szeptember 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ A tanításhoz szükséges dokumentáció elkészítésének és pontos vezetésének 
megbeszélése 

➢ Alsó tagozat munkatervének megbeszélése 

➢ Bemeneti mérések 

 

Október 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ Tanmenetek átnézése, leadása 

➢ Mérés-értékelés megbeszélés 

➢ Bemeneti mérések értékelése 

➢ 1.o bemutató óra előkészítése 

➢ Vers- és prózamondó; mesemondó verseny szervezése 

➢ Karácsonyi műsor szervezése 

 

November 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ Óralátogatások szempontjainak megbeszélése 

➢ Mérés-értékelés megbeszélés 

➢ 1.o bemutató óra az óvónőknek, tapasztalatok megbeszélése 

➢ Kapcsolódás a Szász Napok programsorozathoz 

➢ Karácsonyi műsor – megbeszélés, próbák 

 

December 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ Készülés a Mikulás ünnepre  

➢ Karácsonyi műsor, próbák 

➢ Karácsonyi vásár 
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➢ Közös, játékos sport verseny a leendő első osztályosokkal 

 

Január 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

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

➢ A jövő évi tankönyvrendelés megbeszélése 

➢ Tehetséggondozás, versenyre készítés 

 

Február 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ Közös beszélgetés az óvónőkkel, óvoda látogatás tervezése 

➢ Feladatok kiosztása és szervezés megbeszélés  versenyeinkre 

➢ Farsang 

 

Március 

A munkaközösségi értekezlet témája: 

➢ Az iskolaotthon tapasztalatai az év elején megbeszéltek tükrében 

➢ Tanulmányi versenyeink szervezése 

➢ Osztálykirándulások szervezése 

➢ Író-olvasó találkozó előkészítése 

 

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 
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Tervezett programok az alsó tagozaton 

Időszak/időpont Feladat Felelős 

Szeptember 
Munkaközösségi meg-

beszélés 
Odor Zsuzsanna 

Szeptember 
Óvoda - iskola átmenet 

segítése 
1. oszt. Ped. Odor Zs. 

Schmidt M. 

Október 
Belső mérések / DIFER 
1. és 5. osztály / Beme-

neti mérések 2. - 4. oszt. 

Schmidt Márta, Odor Zs. 
+ érintett ped. 

Október 
versenyre készítés 3-

4.o. Szenna Mese-Játék 
vetélkedő 

Keresztes Katalin,  Odor 
Zs. 

19.okt 
Mese-játék vetélkedő, 

Szenna 
Keresztes Katalin,  Odor 

Zs. 

November 
Kapcsolódás a Szász Na-

pok rendezvényekhez 
alsós mk. 

November 
Alsó tagozat versmondó 

versenye 
Gál Márta 

November 
Kapcsolattartás az óvo-
dákkal/bemutató taní-

tás az 1. oszt. 

Gál Márta, Pális Csilla,  
Odor Zsuzsanna 

November Nyílt nap alsós mk. 

November  SZÁSZ NAPOK alsós mk. 

November 
Felkészülés a Karácsonyi 
műsorra / ünnepkörre 

Odor Zsuzsa,  Keresztes 
Katalin + alsós mk. 

December 
Karácsonyi ünnepkör 

programjainak szerve-
zése 

alsós mk. 

December Karácsonyi vásár alsós mk. 

12.dec Figura Ede műsora Odor Zsuzsa 

December Karácsonyi műsor 
Odor Zsuzsa,  Keresztes 

Katalin + alsós mk. 

Január I. félév zárása alsós mk. 

Február Szülői értékezlet alsós mk. 

Február Farsang alsós mk. 

Március 

Kapcsolattartás az óvo-
dákkal/bemutató taní-

tás a leendő 1. osztályo-
sok szüleinek 

Győrffy Beáta, Odor 
Zsuzsa 

14.márc Hangoló műsora Odor Zsuzsa 
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Március 
Kapcsolattartás az óvo-
dákkal / Közös progra-

mok szervezése 

Győrffy Beáta, Odor 
Zsuzsa 

Április 
Házi versenyek szerve-
zése és lebonyolítása 

alsós mk. Odor Zsu-
zsanna 

Április 
Anyák napi műsorok 

összeállítása 
alsós mk. 

Április 
Tanulmányi kirándulá-

sok szervezése 
osztályfőnökök 

Május Országos mérések 4. osztály tanítói 

Május Belső mérések 
Kimeneti mérések min-

den évf. 

Május 
Felsős leszek program 

szervezése 
Odor Zsuzsanna, 4. osz-

tály tanítói 

Május 
Tanulmányi kirándulá-

sok szervezése 
alsós mk. 

Június Év végi feladatok osztályfőnökök 

Június 
Visszacsatolás az óvo-

dáknak a gyermekek ta-
nulmányi fejlődőséről 

Gál Márta,  Odor Zsu-
zsanna 

Június 
Tájékoztató a 4. osztá-
lyos kimeneti mérések-

ről a felső tag. Felé 

4. osztály tanítói, Odor 
Zsuzsanna 

Június 
Szülői értkezlet a leendő 
1. és 5. osztályos szülők-

nek 

érintett ped., Odor Zsu-
zsanna 
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