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Helyzetelemzés: 

 

Felső tagozaton tanító szaktanárok: 

 

Horváth Szabolcs  - történelem,  hon- és népismeret, osztályfőnök 

Csőszné Sz. Mária  - angol, 6/B osztály osztályfőnök 

Horváthné H. Ilona  - német, 7.o. osztályfőnök, gyermekvéd. felelős 

Horváth István   - fizika, számítástechnika 

Kovács Istvánné  - földrajz, biológia, term. ism., igazgatóhelyettes 

Horváth György   - testnevelés, DÖK, 5. o. osztályfőnök 

Igmándy Tamás - technika, szám.techn., könyvtár, 6/A osztályfőnök 

Kollár Tamásné   - matematika, ének 

Borsányi Piroska  - technika, rajz, matematika, etika 

műv. koordinátor, felsős mk. vez. 

Balassa-Balog Piroska  - magyar, 8. o. osztályfőnök 

Bosnyák Gábor   - testnevelés 

Schmidt Márta   - gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

Christ Ildikó   - kémia 

 

Napközibe és tanulószobára beosztott pedagógusok: 

- Horváth Szabolcs 

- Csőszné Sz. Mária 

- Horváthné Heizler Ilona 

- Igmándy Tamás 

- Vogl János, 5. osztály napközi 

 

 

A sport területén folyamatosak a házibajnokságok (asztalitenisz, futball, atlétika, futás). 

Sportolóink az ökölvívásban országos, megyei, kistérségi versenyeken szerepelnek 

folyamatosan. 

 

Művészetoktatásunkban a társastánc területén és a képzőművészetben folyik 

tehetséggondozás. 

 

Kiemelt feladatok: 

 

Cél:   Ötödik osztályba való átmenet segítése 

Feladat:    Követelmények, elvárások, tapasztalatok megbeszélése 

         Tevékenység:  Munkaközösségi értekezlet 

         Felelős:   minden érintett nevelő 

         Határidő:  2018. november; tanév végén 2019. április-május 

         Elvárt eredmény:  Szorosabb együttműködés alsós és felsős munkaközösség 

között; egymás tanítási módszereinek megismerése; tanulók 

számára megkönnyíteni a beilleszkedést 

 

Cél: Kommunikációs készségek fejlesztése 

Feladat: Tanulók szókincsének gyarapítása; olvasás-szövegértés 

fejlesztése 
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Tevékenység: Író-olvasó találkozók 

Tanórákon minél több olvasás-szövegértés feladat; 

helyzetgyakorlatok; drámajáték; vita; érvelés; véleményalkotás 

Felelős: Minden nevelő 

Határidő:  tanév vége 

Elvárt eredmény: Kifejezőképesség, szövegalkotás, szövegértés, 

önkifejezőkészség, lényegkiemelés fejlődése, szókincs 

gyarapodása 

 Cél: Országos kompetencia mérésre való felkészítés 

 

A munkaközösség céljai, feladatai: 

 

• Az oktató-nevelő munka fejlesztése, a tagok továbbképzésének segítése, 

integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés megszervezése.  

• A 8. osztályosok félévi, év végi vizsgáztatása. 

• Minden tanulónk számára és számunkra is fontos az eredményes tanulmányi 

munka. 

• A tanulási nehézséggel küzdő gyermekeinknek a megfelelő segítség nyújtása. 

• A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és 

a tanulói aktivitás növelése. 

• A tanuláshoz fűződő viszony javítása. 

• A tanulók tudásának felmérése a minimum követelményektől a felzárkóztatás 

megszervezése, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

tanulási nehézségeire. 

• Korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz, nagy hangsúlyt 

fektetve továbbra is az informatika tantárgy oktatására. 

• Egészséges életmódra nevelés, ennek keretében folytatjuk az egészségvédelmi 

tevékenységünket. 

• Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése. 

• Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, felkészítés. 

• Más intézmények által meghirdetett versenyekre mozgósítás (tanulmányi, 

kulturális, sport). 

• Félévenként a magatartás, szorgalom jegyek közös értékelése, a felmerült 

problémák megvitatása. 

• Ügyeleti rend megszervezése, az ügyeleti munka pontos végzése - DÖK 

• A művészetek iránti érdeklődésre nevelés (kiállítások, színházlátogatások, 

szavalóversenyek, bemutatók). 

• Együttműködés a családokkal – szülői értekezletek, családlátogatások, 

fogadóórák és egyéb közös programok. 

• 8. osztályos tanulók továbbtanulásának segítése. 

• Segítség nyújtása a pályaválasztáshoz. 

 

Nevelési területen: 

 

- az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében, 

- nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában egyaránt, 

- értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése. 
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Feladataink: 

 

Szeptember: 

 

- az év feladatainak megbeszélése 

- munkaközösségi értekezlet 

téma: éves munkaterv ismertetése,  

          e-napló 

          SNI-s tanulók tantárgyi felmentései 

- naplók megnyitása      osztályfőnökök 

- tanulói ügyeleti rend megszervezése   DÖK 

- munkatervek leadása     2018. szeptember 29. 

- a „V” és a „H” tanulók felmérése   gyermekvédelmi felelős 

- színházi előadásokra bérletek rendelése  

- iskola udvarának és környezetének rendezése  osztályfőnökök 

 

 

Október: 

 

- október 6-i megemlékezés    DÖK, 7. osztály  

- szülői értekezlet  október 2-3.    igazgató, osztályfőnökök 

- október 23-i megemlékezés    DÖK, 8. osztály 

- munkaközösségi értekezlet 

téma: Szász napok 

- 8.osztályosok folyamatos tájékoztatása 

a középiskolák által szervezett programokról érintett osztályfőnökök 

- papírgyűjtés – DÖK 

 

  

November: 

 

- a gyengék haladók szüleinek értesítése  osztályfőnökök 

- munkaközösségi értekezlet 

téma: fejlesztő játékok 

- Szász napok       Csőszné 

- idegen nyelvi szép kiejtésű verseny   Csőszné, Horváthné H. I. 

- versmondó verseny                Balassa-Balog Piroska 

- matematika, alapműveleti verseny   Kollár Tamásné 

 

December: 

 

- családi sportnap      testnevelők,    

        munkaközösség,  

        osztályfőnökök 

- jelentkezések elküldése a központi   Kovács Istvánné 

felvételi vizsgára     érintett osztályfőnökök 

- bukások áttekintése, szülők értesítése   osztályfőnökök 

- karácsonyi vásár     osztályfőnökök, DÖK 

- karácsonyi műsor     alsós évfolyamok 
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Január: 

 

- 8. o. félévi vizsga: magyar-idegen nyelv:  

szövegértés; matematika    érintett szaktanárok 

- osztályozó értekezlet     igazgató 

- munkaközösségi értekezlet 

téma: 5. osztály átmenete, volt tanítók részvételével  

- 8. osztályosok központi írásbeli felvételije 

- félévi értesítők kiosztása    osztályfőnökök 

 

Február: 

 

- farsang        osztályfőnökök, DÖK 

- szülői értekezlet      osztályfőnökök 

- jelentkezési lapok a továbbtanulásra   érintett osztályfőnökök,  

Kovács Istvánné 

- munkaközösségi értekezlet téma: félév értékelése 

- történelmi verseny     Horváth Szabolcs 

- helyesírási verseny     Balassa-Balog Piroska 

 

 

Március: 

 

- Alapítványi Bál      szülői munkaközösség 

- szülők értesítése a gyengék tanulmányi  

eredményeiről      osztályfőnökök 

- március 15-i megemlékezés    DÖK, 5. osztály 

- Szalacska Ökölvívó Kupa    Horváth György 

Horváthné Heizler Ilona 

 

Április: 

 

- természettudományi versenyek               Kovács Istvánné 

- Föld Napja, Egészségnevelési és    DÖK, Kovács Istvánné 

környezetvédelmi témahét 

- bukások áttekintése, szülők értesítése   osztályfőnökök 

- munkaközösségi értekezlet 

téma: aktualitások megbeszélése 

 

Május: 

 

- osztálykirándulások     osztályfőnökök 

- országos kompetencia mérés 4-6-8. évf.   

- művészeti iskolások vizsgái – tánc fesztivál  Borsányi Piroska, Sperling 

Balázs  

        Sándor, szülők 

- munkaközösségi értekezlet 

téma: záróvizsgák 

- Központi idegen nyelvi mérés 6-8. évf.  Csőszné-Horváthné 
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Június: 

 

- Trianoni megemlékezés    DÖK, 6. osztály 

- 8. osztály záróvizsgái  

- osztályozó értekezlet 

- Alapítványi Nap      Schmidt Márta 

- ballagás       7. osztály 

- bizonyítványosztás 

 

 

„A cél olyan állampolgárok nevelése, akik az élet értelmét az értelmes életben látják, 

ami a kulturált, a harmonikus, az erkölcsös életmóddal azonos.” 

 

 

 


