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Célkitűzéseink: 

Tanítói kompetenciák javítása 

Pedagógiai módszerek-kultúraváltás 

Új pedagógiai motivációs eszközök megismerése, kipróbálása, megvalósítása a tanórákon 

Tanórák eredményességének javítása 

Tanulók közötti képességbeli, érdeklődésbeli különbségek figyelembevétele, hatékonyabb kezelése  

A frontális osztálymunka mellett nagyobb hangsúlyt kapjanak más munkaformák, csoportmunka, egyénre szabott differenciálás, 

páros munka. 

A kooperatív technikák elsajátítása, szélesebb körű alkalmazása. 

Tagozatunk tagjai egymást segítve, együtt dolgozzanak, egymást segítve bővítsék módszertani tudásukat, eszköztárukat. (saját 

készítésű súgótáblák, tananyag gyakorlását szolgáló feladatlapok, feladatgyűjtemények)  

   
 
 
Nevelési feladatok: 

A tanulók viselkedéskultúrájának javítása (köszönés, kérés, megszólítás, kultúrált étkezés stb.) 

Tanórai fegyelem, nyugodt órai légkör megteremtése 

A tanulási fegyelem javítása. A tanulás, a tudás érték legyen! 

Tanulói együttműködés, egymás közötti kapcsolatok erősítése 

 

 



 

Oktatási feladatok:  

Tanulóink tudásának megalapozása, teljesítményképes, használható tudás elsajátítása.  

Kulcskompetenciák fejlesztése. 

Fokozott figyelem a BTM-es   és SNI-s tanulók számára, felzárkóztatásra egyre több időt kell fordítani. 

Háziversenyek, vetélkedők szervezése (Iskolánk hete rendezvénysorozat) 

Tehetséggondozás, versenyeken való eredményes szereplés. 

Egységes követelményrendszer kialakítása, folyamatos konzultáció és együttműködés tagozaton belül. 

Folyamatos konzultáció a 4. és 5. évfolyamon tanító kollégák között a zökkenőmentes tagozatváltás érdekében. 

Óvoda-iskola átmenet  könnyebbé tétele  (óvodai szülői értekezletek, óvodai foglalkozások, bemutató órák) 

Kapcsolatépítés környékbeli általános iskolával ( Nagyberki Szász Endre Általános Iskola) 

 

Fő feladatainkhoz kapcsolódó tevékenységek: 

Magatartás és szorgalom értékelése havonta. 

Tanügyi dokumentumok pontos vezetése.  

Házirendben rögzített, a nevelők, szülők, tanulók által elfogadott jutalmazó és elmarasztaló intézkedések. 

Az objektív értékeléshez megfelelő mennyiségű érdemjegy adása, ennek adminisztrálása naplóban, ellenőrzőben, E-naplóban 



 

Tanórán kívüli tevékenységek szervezése (kirándulás, táboroztatás, felzárkóztatás, versenyekre való felkészítés, versenyekre 

kíséret) 

Kapcsolattartás az óvodával, kölcsönös hospitálás egymás foglalkozásain, tapasztalatszerzés. 

 

 

Helyzetelemzés: Alsó tagozatunkon 1-2. osztályfokon egésznapos oktatás folyik. Nagyon sok előnnyel jár az oktató munka 

területén. Az új ismeretanyag megszilárdítása, begyakoroltatása, a másnapi tanórákra való felkészülés mind egy kézben van. A 

tanító, aki csak a tantárgyak egy részét oktatja, jobban elmélyülhet a tantárgy követelményrendszerében, módszertanában. 

Könnyebben, alaposabban készülhet fel a másnapi tanóráira. A két nevelő közötti tehermegoszlás arányosabb.  

Azonban szembe kell néznünk a hátrányokkal is. Az „önálló tanulás” órák gyakran válnak a tanórák folytatásává. Ez nem szolgálja 

a tanulók hatékony önállósodását. Az eddigi évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy az alsó tagozat kezdő szakaszában  az 

egésznapos oktatásnak  fontos szerepe van, ám a 3. 4. évfolyamon át kellett gondolni ennek a folytatását. Számba vennünk az 

esetleges szülői igényeket is. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat nagyon nehezen tudtuk beilleszteni az órarendbe. Ezért a 

tanórákat követő önálló tanulást délutáni napközis foglalkozások váltják fel. A kollégák pedig felváltva dolgoznak délután a 

napköziben.  

 



Osztálycsoportok, tanítók, tantárgyak: 
 

Taszár, központi iskola:  tanuló   

Oszt. Létsz. Tanítók Tantárgyak 

1.o 24 Berta Anita of. Magyar nyelv és irodalom,  ének-zene, környezetismeret ,  
erkölcstan 

  Holjevic Gabriella  Matematika, testnevelés, technika, rajz 
 

2.o 19 Fisli Gabriella of. Magyar nyelv és irodalom, testnevelés 

  Fülöp Diána Matematika, ének-zene, környezetismeret, rajz, technika 
erkölcstan 

3.o 15 Rácz Tamás of. Matematika, testnevelés, környezetismeret 

  Kolozsvári Szilvia  Magyar nyelv és irodalom, ének-zene, technika,rajz 
 erkölcstan  

4.o 23 Szilágyiné  Plopp Tünde of.  Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, testnevelés 

  Szabóné Bakti Szilvia Matematika, ének-zene, technika, rajz, erkölcstan 



1-4.o  Nagyné Őss ildikó angol nyelv (szakkör jelleggel) 

 

Gölle, tagiskola: 

Oszt. Létsz. Tanítók  

1.-2.-3-
4.o 

összevont 

 
13 

Lelkesné Vidus Csilla Matematika, testnevelés, erkölcstan, környezet 
 technika, rajz, fejlesztés 

  Takács Katalin Magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, ének-zene, rajz 
technika,  

  Nagyné Őss Ildikó angol nyelv (szakkör jelleggel) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Feladatok ütemezése a tanév során: 
A programok, versenyek időpontja előre nem látott okok miatt változhat! 
 

Hónapok Tervezett feladatok, programok 

Augusztus Tantermek dekorációjának elkészítése 

Első munkaközösségi megbeszélés, tanév főbb feladatai 

Házirend aktualizálása, elfogadása 

Szülői értekezletet az első évfolyamon 

Szeptember Tankönyvosztás 

Tanmenetek leadása 

Törzslapok megírása 

Levelezős és más tanulmányi versenyek szervezése, 

jelentkezés leadása ( Bendegúz, Nagyberki Természetismereti 

verseny) 

Színházi előadásra jelentkezés 

Diagnosztizáló mérések 2.3. héten 

Nevelőtestületi értekezlet, munkaterv elfogadása 

Október Nevelőtestületi értekezlet, fogadó órák 

DIFER  mérés előkészületei 

Ünnepi műsor okt.6.  okt. 23. 



Sportdélután őszi forduló 

Papírgyűjtés –közös program a diákönkormányzattal 

Előkészületek a Jótékonysági Gálára 

Pályaorientációs nap 

November Munkaközösségi értekezlet 

DIFER mérés elvégzés  

Jótékonysági Gála- osztályok bemutatkozása 

Portfólió feltöltésének határideje 

December Fogadó órák, nevelőtestületi értekezlet 

Mikulás látogatása  

Mikulás kupa –sportdélután téli forduló 

Adventi kézműves vásár, süti vásár 

Családi nap 

Karácsonyi ünnepi műsor (3.évfolyam) 

TÉLI SZÜNET 

Január Félévi felmérések megíratása, értékelése 

Félévi jegyek lezárása 

Félévi osztályozó értekezlet 

Félévi bizonyítványosztás 

Jelentkezés a Dombó Pál tanulmányi versenyre 

Jelentkezés a Bendegúz Nyelvész versenyre 



 

Február Félévi értekezlet 

Szülői értekezletek 

Tankönyvrendelés előkészületei  

Tanév végi osztálykirándulások szervezése (időpont) 

Bendegúz Nyelvész verseny iskolai forduló 

Farsangi bál 

Március Munkaközösségi megbeszélés –tankönyvrendelés, tavaszi 

programok 

Március 15. ünnepi műsor 

Kistérségi versmondó verseny elődöntője 

Színház (tavaszi előadás) 

ISKOLÁNK HETE programok (versenyek, bemutatók) 

Április Bendegúz Nyelvész megyei forduló 

Kistérségi versmondó verseny középdöntője, döntője 

Húsvéti játszóház 

Fogadó óra 

„Iskolalátogató” program leendő elsősöknek 

Beiratkozás  

Dombó Pál tanulmányi verseny (matematika, magyar nyelvtan) 

Sportdélután-tavaszi forduló 



Előkészületek anyák napjára 

TAVASZI SZÜNET 

 

 Május 

 

Anyák napi ünnepi műsorok 

Tanév végi szülői értekezletek 

Tavaszi papírgyűjtés 

Tanév végi felmérések összeállítása 

Gyermeknap- iskolai rendezvény 

Június  DÖK-nap szervezése 

Osztálykirándulások lebonyolítása 

Tanév végi osztályozó értekezlet 

Bizonyítványok megírása 

Tantermek rendezése 

Dokumentumok lezárása 

 

 

Taszár, 2018. szeptember 14.                                                                                         Berta Anita mkv. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                            


