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Osztálycsoportok, tanítók, tantárgyak: 

 

1.osztály 

SNI: 1 

BTMN:1 

24 

tanuló 

Szilágyiné Plopp  

Tünde of. 

magyar nyelv és irodalom, környezetismeret 

testnevelés, technika életvitel 

Szabóné Bakti  

Szilvia 

matematika, rajz és vizuális kultúra, ének-zene 

etika 

2.osztály 

BTMN: 2 

26  

tanuló 

Berta Anita of. magyar nyelv és irodalom, környezetismeret 

ének-zene, etika 

Holjevic Gabriella matematika, testnevelés, rajz és vizuális kultúra, 

technika életvitel 

3.osztály 

SNI:5 

BTMN: 1 

19 

tanuló 

Fisli Gabriella  of. magyar nyelv és irodalom, ének-zene, technika 

életvitel 

Rácz Tamás matematika, testnevelés, környezet, rajz és vizuá-

lis kultúra, etika 

4.osztály 

SNI: 2 

BTMN:5 

16 

tanuló 

Szakály Józsefné 

of. 

matematika, testnevelés, környezetismeret 

      fejlesztő foglalkozások 

Kolozsvári Szilvia magyar nyelv és irodalom, ének-zene, etika 

rajz és vizuális kultúra, technika életvitel 

1.-2.-3.-

4. o 

 
Őss Ildikó  

angol nyelv 

 

Gölle tagiskola: 

 

1.-2.-3.-4. osz-

tály összevont 

 

    15 tanuló 

 
BTMN: 2 

 

Lelkesné Vidus Csilla 

Of.  

matematika, testnevelés, környezetismeret 

fejlesztő foglalkozások 

Takács Katalin magyar nyelv és irodalom, testnevelés 

 ének-zene, rajz és vizuális kultúra,  

technika életvitel 

Őss Ildikó angol nyelv 

 

Az alsó tagozat létszáma: 100 tanuló 

SNI: 8 tanuló 

BTMN: 11 tanuló 

 

 



 

Helyzetelemzés:  

    Tagozatunkon évfolyamonként csak egy osztálycsoport működik már második tanév óta. 

Az 1.-2. osztályban egésznapos, a 3.-4. osztályban napközis rendszerben folyik az oktatás. A 

váltást a tanulók délutáni tanórán kívüli programjai tették szükségessé. Így könnyebben be-

építhetők az órarendbe a szakkörök, és a művészeti iskola foglalkozásai.  

    Az elmúlt tanévben megtapasztalhattuk, hogy a 9-10 éves tanulók felkészülésénél kiemelt 

szempont az önállóság. Ez segítheti a tagozatváltást. Ebben a tanévben is kiemelt feladatként 

kezeljük az átmenet problémáját. Az iskolavezetés már tanév elején kijelöli a leendő elsős, 

illetve ötödikes osztályfőnököket. A kollégáknak van idejük felkészülni következő osztályuk 

fogadására. A szülők megismerhetik a pedagógust, ami különösen fontos a beiratkozó elsősök 

szempontjából. Az alsó és felső tagozat átmenetét rendszeres hospitálásokkal segítjük. A volt 

osztályfőnök részletesen tájékoztatja a felsős kollégáját a várható problémákról, tanulók ös--

szetételéről.  

  A 2019/20. tanévben is folytatódik az „Ovisuli” program.  

Tapasztalataink az elmúlt tanévről: - nagyobb bizalom a szülők részéről 

                                               -a vártnál nagyobb létszámú beiratkozás 

                                               -a kollégák alaposabban  felkészülhettek a tanulók fogadására 

                                               -a tanulók megismerhették leendő tanítóikat   

   A tanulócsoportok összetétele tekintetében növekszik a bejáró tanulók létszáma, osztályon-

ként meghaladhatja az 50%-ot. Ez akkor jelent problémát, ha tanórán kívüli programot szer-

vezünk. Azonban sok esetben számíthatunk a szülők segítségére a tanulók utaztatásánál.  

    A tanulóink tanórai és tanórán kívüli magatartása nem mutat javulást. A házirend aktuali-

zálásával, szigorúbb, következetesebb tanítói magatartással próbálunk nyugodt légkört terem-

teni a tanuláshoz. Ez egyre nehezebb feladatnak mutatkozik.  

 

    Az idei tanévben ketten jelentkeztek minősítő eljárásra:  

           Kolozsvári Szilvia 4. osztályban tanító és Őss Ildikó angol nyelvet tanító kolléga 

 

   Nevelési feladatok: 

A tanulók viselkedéskultúrájának javítása folyamatos feladatunk   

Étkezési szokások, ebédlő rendje 

Tanórai fegyelem, nyugodt órai légkör  

Folyosón való viselkedési szabályok betartása, betartatása 



Saját pad, tanterem, öltözőszekrény rendben tartása 

Oktatási feladatok, célok: 

Tanulóink tudásának megalapozása, teljesítményképes, használható tudás elsajátítása.  

 Fokozott figyelem a BTM-es   és SNI-s tanulókra, számukra több időt biztosítunk.  

Felzárkóztatás: részképességek fejlesztése egyénre szabott módszerekkel 

 Továbbképzéseken való részvétel 

„Jó gyakorlat” átvétele, belső tudás megosztása (bemutató órák, hospitálások) 

„Boldog iskola” program bevezetése az első osztályban 

Háziversenyek, vetélkedők szervezése  

Tehetséggondozás, versenyeztetés. 

Hospitálás a 4. évfolyamon a zökkenőmentes tagozatváltás érdekében. (felsős kollégák) 

Szakmai munkakapcsolatok kialakítása fejlesztő pedagógussal, gyógytestnevelővel, logopé-

dussal 

Kapcsolattartás a tagintézményünkkel 

Kapcsolatépítés környékbeli általános iskolával ( Nagyberki Szász Endre Általános Iskola) 

Ünnepeknek és évszakoknak megfelelő dekorálás a tantermekben, folyosón, bejárati aulában  

Beosztás: 

Őszi dekoráció Harmadik évfolyam 

Téli dekoráció Második évfolyam 

Tavaszi dekoráció Negyedik évfolyam 

Nyári dekoráció Első évfolyam 

 

 

 



 

    

Feladatok, programok ütemezése a tanév során:  

Hónapok Tervezett feladatok, programok 

Augusztus Tantermek dekorációjának elkészítése 

Első munkaközösségi megbeszélés, tanév főbb feladatai,  

Szülői értekezlet a negyedik évfolyamon 

Szeptember Tanévnyitó ünnepély, tankönyvosztás 

DÖK képviselők megválasztása 

Szülői értekezletek 

Az E-napló adatainak átnézése, frissítése, törzslapok kitöltése 

Tanmenetek átdolgozása, adaptálása, leadása 

Munkaterv megbeszélése 

Levelezős és más tanulmányi versenyek szervezése  

Színházi előadásra jelentkezés 

Diagnosztizáló mérések 2.3. héten 

Október Első nevelőtestületi értekezlet 

DIFER mérés előkészületei első osztályban 

Ünnepi műsor okt.6.  okt. 23. 

Papírgyűjtés –közös program a DÖK-tal 

Előkészületek a Jótékonysági gálára 

Pályaorientációs nap 

November Munkaközösségi értekezlet 

DIFER mérés elvégzése 

Jótékonysági gála- osztályok bemutatkozása 

Portfóliók feltöltésének határideje 

December Fogadó órák, nevelőtestületi értekezlet 

Mikulás látogatása  

Mikulás kupa (ügyességi verseny) 

Színház (őszi előadás) 

Adventi kézműves vásár, süti vásár 

Karácsonyi ünnepi műsor (3.évfolyam) 

TÉLI SZÜNET 



Január Félévi felmérések megíratása, értékelése 

Félévi jegyek lezárása, szöveges értékelés elkészítése 1-2. évfolyamon 

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 

Nevelőtestületi értekezlet, fogadó órák 

Március 15. ünnepi műsor 

Kistérségi versmondó verseny elődöntője 

Színház (tavaszi előadás) 

Április Dombó Pál tanulmányi verseny (matematika, magyar nyelvtan) 

Bendegúz Nyelvész megyei forduló 

Kistérségi versmondó verseny középdöntője, döntője 

Húsvéti játszóház 

Fogadó óra 

„Iskolalátogató” program leendő elsősöknek 

Beiratkozás  

ISKOLÁNK HETE programok  

Tavaszi szünet 

Nevelőtestületi továbbképzések (POK) 

Figura Ede műsora 

Előkészületek anyák napjára 

 

 




