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Helyzetelemzés: 

 

Alkalmazottak a felső tagozaton: Főállású pedagógus:15 fő 

                                                             Óraadó pedagógus:1 fő 

                                                             Tartós távolléten:1 fő 

 

Felső tagozaton tanító szaktanárok: 

 Christ Ildikó: biológia, kémia, természetismeret, földrajz. 

Egerszegi Mónika: angol nyelv, magyar nyelv és irodalom. 

Faludyné Kiss Szilvia: magyar nyelv és irodalom. 

Galambos Anna: testnevelés, tanuló szoba. 

Grábner Tímea: testnevelés. 

Igmándy Tamás: technika. 

Kissné Pap Orsolya: ének, tanuló szoba. 

Kurucz Miklós: rajz, tanuló szoba. 

Lesz Gyula: történelem, hon-és népismeret. 

Lomniciné Tóth Veronika: tanuló szoba 

Nagyné Őss Ildikó: angol nyelv, tanuló szoba. 

Schwind Gáborné: magyar nyelv és magyar irodalom  

Somogyiné Dancs Katalin: testnevelés, etika, tanuló szoba. 

 Szabóné Bakti Szilvia: informatika 

 Szabó Petra: matematika, történelem 

Szakály József: matematika, fizika 

A felsős szaktanárok által tartott fogadóórák időpontjai: 

1.2019.október 21. 

2.2019. december 2. 

3.2020. március 2. 

4.A szaktanárok a Krétában jelzik egyéni fogadóóráik időpontját. 

Napközibe és tanulószobára beosztott nevelők: 

Fisli Gabriella, Galambos Anna, Holjevic Gabriella, Kissné Pap Orsolya, Kurucz Miklós, Nagyné Őss 

Ildikó, Somogyiné Dancs Katalin, Lomniciné Tóth Veronika 



 

Osztályfőnöki feladatokkal megbízott pedagógusok: 

5. osztály osztályfőnöke: Szabó Petra 

6.a osztály osztályfőnöke: Grábner Tímea  

6.b osztály osztályfőnöke: Egerszegi Mónika  

7. a osztály osztályfőnöke: Schwind Gáborné  

7.b osztály osztályfőnöke: Somogyiné Dancs Katalin 

8, a osztály osztályfőnöke: Christ Ildikó  

8.b osztály osztályfőnöke: Szakály József  

A felsős osztályfőnökök által tartott szülői értekezletek időpontjai: 

1. 2019. szeptember 9-11. 

2.2020. február 3. 

3. 2020. május 4-6. 

 

 

A munkaközösség céljai, feladatai: 

 

 Az oktató-nevelő munka fejlesztése, a tagok továbbképzésének segítése, képesség 
kibontakoztató felkészítés megszervezése.  

 Minden diák 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. Félévenként a magatartás, szorgalom 
jegyek közös értékelése, a felmerült problémák megvitatása.  

 Ügyeleti rend megszervezése, az ügyeleti munka pontos végzése. 

 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 nyújtás a pályaválasztáshoz. 
 
 

 



Kiemelt feladatok: 

Cél: Ötödik osztályba való átmenet segítése. 

Feladat: Követelmények, elvárások, tapasztalatok megbeszélése. A 4. osztályos tanítónő hospitál az 

ötödik osztályban (október-november), a matematikát magyart tanító szaktanárok pedig a 4. 

osztályban (április –május hónapban). A pedagógusok egymást segítve, tapasztalataikat átadva, 

együttműködnek. 

  Felelős: minden érintett nevelő, munkaközösség vezetők 

  Határidő: tanév vége 

  Elvárt eredmény: szorosabb együttműködés alsós és felsős munkaközösség között; 

                                  egymás tanítási módszereinek megismerése;  

                                  tanulók számára megkönnyíteni a beilleszkedést. 

 

  Cél: A Házirend szabályainak betartatása 

Feladat: A mobiltelefon használatának rendszabályozása és a köztulajdon védelme, a tantermek 

rendje. 

Tevékenység: A szünetekben a tanulók nem tartózkodhatnak a tanteremben. 

Felelős: minden nevelő, igazgatóhelyettes  

 

 Cél: Tehetséges tanulók felkutatása, felismert tehetségek fejlesztése. 

Feladat: Iskolánk lehetőségeinek figyelembe vételével tehetséggondozó programokat valósítunk 

meg, amelyek hozzájárulnak a tehetségek felkutatásához, meglévő tehetséges diákjaink sokoldalú 

fejlesztéséhez.  

 Tevékenység: Képesség szerinti bontás az ötödik évfolyamon matematika, magyar 

                          nyelv és irodalom, angol nyelv és történelem tantárgyakból. 

                          Képesség szerinti bontás a hatodik évfolyamon matematika, magyar nyelv és irodalom 

                          és angol nyelv tantárgyakból. 

                          Figyeljük és kihasználjuk az időszerű pályázati forrásokat.  

                         Útravaló pályázat lehetőségeit figyelemmel kísérjük. 

                        Alkalmazzuk a nevelőtestületi továbbképzés keretében tanult ismereteket.  

                        Lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a regionális és országos versenyeken 

                        való eredményes részvételre.  

                        Ismerjük el a kiváló eredményeket, jutalmazzunk, tegyük nyilvánossá a sikereket 

Felelős: Szabó Petra 



Munkaközösség feladatai a2019/2020 tanév során 

A felső tagozat az év során négy munkaközösségi értekezletet tart. (2019. augusztus 26, 2019. 

október 3, 2020. január 20, 2020. március 23.), 

A többi megbeszélését az időszerűségeknek megfelelően szervezzük meg. 

Szeptember: 

  Az év feladatainak megbeszélése (2019. augusztus 21.) 

  A munkaközösségi értekezlet: az éves munkaterv ismertetése megbeszélése és elfogadása. A 

Házirend aktualizálása. (2019. augusztus 26.) 

 Naplók megnyitása, adminisztráció. Szakkörök szervezése. (2019. szeptember 2.) 

  Szülői értekezlet (2019. szeptember 9-11.).) 

  Munkaterv elfogadása rövid megbeszélés (2019. szeptember 13.) 

  Törzslapok kitöltése (2019. szeptember 15.) 

 Munkaterv leadása (2019. szeptember 16. ) 

 Útravaló pályázat (2019. szeptember 20.) 

  Tanmenetek leadása az igazgató helyettes számára. (2019. szeptember 27.) 

 A KRÉTA elektronikus napló használatának ellenőrzése. 

Október: 

  Október 6-i megemlékezés-(2019. október 4.). Felelős pedagógus: Szabó Petra. 

  Munkaközösségi értekezlet: pályaorientációs nap szervezése. (2019. október 3.) 

 Nevelőtestületi értekezlet (2019. október 7.) 

 Október 23-i megemlékezés (2019. október 22.) Felelős pedagógus: Schwind Gáborné. 

 8. osztályosok folyamatos tájékoztatása a középiskolák által szervezett programokról. 

 Pályaorientációs nap-tanítás nélküli munkanap (2019. október 25.) Tökös Dökös-őszi népi 

hagyományok felelevenítése. Családi nap. 

 A jótékonysági estre való készülés  

 A KRÉTA elektronikus napló használatának ellenőrzése. 

November:  

 Jótékonysági est (2019. november 22.) 

  A KRÉTA elektronikus napló használatának ellenőrzése. 

 

 



December: 

  Nevelőtestületi értekezlet (2019. december 2.) és utána fogadó óra. 

  A 8. és 6. osztályos tanulók jelentkezési lapjainak elküldése a központi felvételi vizsgára (2019. 

december 6.) 

 Mikulás kupa-Sportverseny, játékos vetélkedő. (2019. december 7.-áthelyezett munkanap) 

 Várható bukások áttekintése, a gyengén haladók szüleinek értesítése. 

 Karácsonyi vásár adventi kézműves termékekkel. (2019. december 14. áthelyezett munkanap) 

   Karácsonyi műsor. (2019. december 20.)  Felelős pedagógus: Fisli Gabriella, Rácz Tamás 

 A KRÉTA elektronikus napló használatának ellenőrzése. 

 Január: 

   Munkaközösségi megbeszélés: az 5. osztályok átmeneteléről a volt tanítók részvételével. (2020. 

január 9.) 

 8. és 6. osztályosok központi írásbeli felvételi.(2020.január 18.)  

 Osztályozó vizsga (2020. január 22.) 

 Osztályozó értekezlet (2020. január 28.) 

 Félévi értesítők kiosztása (2020. január 31.) 

 A KRÉTA elektronikus napló használatának ellenőrzése. 

Február: 

 Félévi nevelőtestületi értekezlet (2020, február 3.) 

 Félévi szülői értekezlet (2020. február 3.) 

  Farsangi jelmezes mulatságok (2020. február 14.) 

  8. és 6. osztályosok jelentkezési lapjainak továbbítása (2020. február 19.) 

 Szülők-nevelők bálja (2020. február 22.) 

  Megemlékezés a diktatúrák áldozatairól osztályfőnöki órák keretében. (2020. február 25.) 

 A KRÉTA elektronikus napló használatának ellenőrzése. 

Március:  

 Nevelőtestületi értekezlet (2020. március 2.) és utána fogadó óra. 

 Március 15-i megemlékezés (települési ünnepség 2020. március 13.) .) Felelős pedagógus: 

Egerszegi Mónika. 

 

  Munkaközösségi értekezlet: az első félév értékelése és az „Iskolánk hete” programsorozat 

összeállítása. (2020. március 26.) 



 A KRÉTA elektronikus napló használatának ellenőrzése. 

Április: 

  Iskolánk hete (2020. április 6-8.) kézműves délutánnal.(2020. április8.) 

  Tanítás nélküli munkanapok (2020. április 15-16-17.) Nevelőtestületi továbbképzések. 

 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki órák keretében. (2020. április 16.) 

 Tanulmányi versenyekre való felkészülés és azok lebonyolítása. 

 Várható bukások áttekintése, a gyengén haladók szüleinek értesítése. 

 A KRÉTA elektronikus napló használatának ellenőrzése. 

Május: 

  Nevelőtestületi értekezlet.(2020. május 4.) 

 Szülői értekezlet.(2020. május 4.) 

 Országos idegen nyelvi mérés 6-8.évfolyam. (2020. május 20.)  

 Országos kompetencia mérés 6- 8. évfolyam. (2020. május 27.)  

 A KRÉTA elektronikus napló használatának ellenőrzése. 

 Osztálykirándulások (2020. május 25-június 3.) 

 Június:  

 Nemzeti Összetartozás Napja (2020. június 4.) Felelős pedagógus: Szabó Petra. 

  DÖK Nap és Családi nap az Olimpia jegyében.(2020. június 5.) DÖK, Egerszegi Mónika 

 Osztályozó vizsga (2020. június 8.) 

 Osztályozó értekezlet. ((2020. június 9.) 

  Ballagási főpróba. (2020. június 12.) 

 Ballagás, bizonyítványosztás, tanévzáró ünnepség.(2020. június 15.) Felelős pedagógus: Christ 

Ildikó 

  A KRÉTA elektronikus napló használatának ellenőrzése. 

  Tanév végi nevelőtestületi értekezlet (2020. június) 

 

 

 

 

 



A tanév során tanulóinkat a következő versenyeken kívánjuk megmérettetni. 

 

Matematika: 

Egyéni verseny: Zrínyi Ilona matematikaverseny (nevezési határidő) 

                             Alapműveleti matematikaverseny (nevezési határidő:  

                             Dombó Pál matematikaverseny (várható időpont: 

 

Magyar nyelv: 

                          Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

                          Arany János magyar nyelvi tesztverseny 

                          Nyelvész 

                          Dombó Pál tanulmányi verseny 

                          Kazinczy szépkiejtési verseny  

Magyar irodalom, szavaló versenyek: 

                         Kistérségi szavaló verseny 

                         Megyei szavaló verseny 

                          József Attila szavalóverseny 

 

 

Angol nyelv: 

                          London Bridge tesztmegoldó verseny  

                          Project Competicion plakátkészítő verseny 

                          Tudásbajnokság 

Testnevelés: 

                         Diákolimpia: labdarúgás és atlétika 

                         Bozsik-Intézményi labdarúgás 

                         Leány röplabda 

 

Tervezett ellenőrzés és óralátogatás 

1.A 2020-as pedagógus minősítésben résztvevő pedagógus: 

Nagyné Őss Ildikó- Pedagógus II. fokozat 




