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1. Munkaerő adatok 

Pedagógus létszám: 62 fő 
(60engedélyezett álláshelyen 58 fő teljes munkaidőben 4 fő rész munkaidőben foglalkoztatott) 
 Végzettségi szint szerint: 

Főiskola végzettséggel: 44 
Egyetemi vagy mester szak végzettséggel: 17 
Szakvizsgával rendelkező: 19 

 Pedagógus életpályamodell fokozatai szerint: (január 1.-ig) 
Gyakornok besorolásban: 3 
Pedagógus 1 besorolásban: 27 
Pedagógus 2 besorolásban: 25 
Mester tanár szakértő besorolásban: 6 

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS):  6 fő 

Technikai dolgozók:  
Takarító munkatársak engedélyezett létszáma  7 fő 
a tanév során is folyamatos munkaerőhiányra és fluktuációra számítunk.  
Portás  4 fő 
Karbantartó  1 fő 

 
Tartósan távol: 1 fő 
felmentési idejét tölti –a fenti létszámba nem került beszámításra 

Óraadói státuszban  1 fő 
nyugdíjas munkatárs 
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2. Szervezeti hierarchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengyel Károly 
igazgató 

Kis Attila 
igazgatóhelyettes 

Lenkei Judit 
igazgatóhelyettes 

 

dr. Kovácsné Balázs Tünde 
német nemzetiségi 
tagozatvezető mkv 

Baum Csabáné 
alsós humán mkv 

Bokor Zsuzsanna 
felsős osztályfőnöki mkv 

Tislerné Ferencz Anett 
matematika-informatika 

mkv  

Orbán Zsolt 
testnevelés és szabadidő 

mkv 

Gálné Gacsal Erika 
alsós reál mkv 

Kisné Hudák Katalin 
természettudományok-ango 

mkvl 

Kárpátiné Németh Gyöngyi 
felsős humán mkv 
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3. Feladatok és felelősök: 

A nevelőtestület  szak tisztség, feladat 

Bán Mihály László technika-tanító 
megyei, városi szakszervezeti 
tisztségviselő, munkavédelmi 
képviselő 

 Bánné Borbás Éva tanító of (1.c) 

 Baum Csaba Zoltánné tanító of (1.a), jegyzőkönyv hitelesítő 

 Bencsik Józsefné magyar-könyvtár 
szakT., könyvtáros tanár, tankönyv 
felelős 

 Benkő-Piri Orsolya tanító   

 Bettesné Lengyel Andrea tanító of(4.c) 

Dr. Bojnéczné Ficzere Judit ének-magyar szakT., karvezető 

 Bokor Zsuzsanna német-ped.tan. szakT.,  osztályfőnöki mkv; of(5.b) 

 Dériné Tamás Éva Andrea tanító of(1.c), BÖCS tag 

 Gálné Gacsal Erika tanító-angol ny. tanító of(2.c) 

 Halmayné Badacsonyi Márta tanító of(2.b) 

 Hannig Barbara kémia +napközis 

 Holicsekné Sebestyén Annamária tanító-német  tanító of(2.a) 

 Horog Zsuzsanna Mária magyar-német szakT., 

 Horváth Gyula magyar-történelem szakT.,  

 Horváth Miklós földrajz-fejlesztő pedagógia 
szakT.,of(8.b) köznevelési szakértő, 
napközi 

 Horváth Nikolett magyar-angol szakT.,  

 Horváthné Kovács Valéria tanító of(3.a) 

 Ilcsik Andrea Zsuzsanna rajz-fölfrajz szakt 

 Kárpátiné Németh Gyöngyi magyar-történelem 
szakT., felsős humán mkv, Pannon 
Egyetem kapcsolattartó 

 Keresztúri Zsuzsanna 
tanító-angol nyelvi tanító-
gyógypedagógus 

  

 Kis Attila történelem-informatika szakT., igazgatóhelyettes 

 Kishalminé Ágfalvi Andrea tanító of(4.b) 

 Kisné Hudák Katalin Anita angol-német 
szakT., 
of(8.a),természettudományok-
angol mkv 

 Kovács Teréz Krisztina tanító-német ny. tanító of(4.a), mérés felelős 

Dr. Kovácsné Balázs Tünde tanító-német nemzetiségi tanító 
Of(6.a) szakT., német nemzetiségi 
tagozat mkv, köznevelési szakértő 

 Légrádiné Fazekas Enikő Erzsébet hittanár-nevelőtanár-magyar napközis, DÖK segítő tanár 

 Lengyel Károly matematika-technika-informatika igazgató 

 Lenkei Judit tanító-német nemz. tanító köznevelési szakértő, ig.h. 

 Lestár Tiborné tanító of(2.a) 

 Lovász Éva tanító of(3.c), köznevelési szakértő 

Molnárné Gyöngyösi Krisztina tanító, angol nyelvi tanító  

 Morvai Gabriella Mária tanító-informatika-történelem szakT.,of(5.a) 

 Nagyné Csapó Marianna biológia-testnevelés-ped.tan szakT., of(8.d) 

 Nyári Adrienn tanító szakT.,of(1.b) 

 Orbán Zsolt testnevelés szakT., of(6.c) 

Oroszné Abai Ibolya matematika-fizika szakT. köznevelési szakértő 
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A nevelőtestület  szak tisztség, feladat 

 Oszkó Beáta Mária tanító of(4.a) 

 Pap Ervin testnevelés-biológia szakT., of(7.a) 

 Pataki Nándor István testnevelés szakt.,  

 Plutzer Ferenc Józsefné matematika-technika-informatika szakT. 

 Rácsai Róbert angol of(8.c), pályaválasztási felelős 

 Ravasz Imréné informatika szakT, of(7.c) 

 Schalbertné Heilig Franciska tanító-német nemz. tanító of(1.a) 

 Sinkáné Glatz Henriett Katalin tanító of(2.c) 

 Soltész Ambrus Gergely tanító-technika  of(5.c) 

 Szabó Józsefné György Piroska tanító of(3.b) 

Szabóné Bors Veronika tanító, német nyelvi tanító napközis 

 Szabóné Fuit Zsuzsanna tanító of(1.b) 

Szabó Petra tanító  

 Szászné Csala Nóra tanító of(4.b)  

 Szolga Gertrúd tanító of(2.b) 

 Szöllőskeiné Eisenbeck Dóra tanító of(3.a) 

 Takács Brigitta német of(7.b) , szakT 

 Tillné Felleg Anita tanító, matematika mvt   

 Tislérné Ferencz Anett Erzsébet matematika-fizika-informatika 
of(6.b),matematika-informatika 
mkv 

 Tóth Emese magyar szakT., 

 Török Patricia tanító of(3.b) 

 Wéber Csilla tanító-gyógypedagógus   

 Zsilinszki Noémi tanító of(3.c) 
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4. Az intézmény külső kapcsolatai: 

Intézményi tanács:  Hegedűs Barbara önkormányzati képviselő,  
Kerékgyártó Krisztina SzM elnök,  
Lenkei Judit ig.h. 

Iskolaorvos:  Dr. Hajdu László 
Iskolai védőnő:  Licsárné Hegyi Erika 
Gazdasági ügyintéző az ISZSZ 
részéről:  

Szántó Zsuzsa 

Gyógytestnevelő (Nev.Tan.):  Noé Judit 

Gyógypedagógiai asszisztens:  Polgár Ildikó, ,  

Udvari Katalin,  

Vörösházi-Bóta Júlianna,  

Martonyi Ágnes 

Hitoktatók:  Légrádiné Fazekas Enikő,  
Kisné Hudák Katalin,  
dr. Antal Ilona,  
Dr. Bojnéczné Ficzere Judit,  
Niederhoffer Zoltánné,  
Soltész-Gáspár Judit,  
Pék Zsolt,  
Péringer Ferenc,  
Nagy Imre,  
Scher Noémi,  

Utazó gyógypedagógusok 

EGYMI részéről:  

Bartalis Edit logopédus,  

Molnár Edina konduktor,  

Papp Márta konduktor, 

Iskolarendőr:   

Iskola polgárőre:  Szőke István 
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5. Oktatási, nevelési cél 

A XXI. század új kihívásokat állít a felnövekvő nemzedék elé. Át kell értékelnünk a tanulásról vallott hagyományos 
nézőpontokat. Világszerte tapasztalható a felgyorsult fejlődés, új szakmák születése, a régiek eltűnése. Az 
egyénnek alkalmazkodnia kell a változásokhoz, a munkaerőpiaci igényekhez. Az egyén élete során többször 
előfordulhatnak tanulási periódusok, ezért alapvető, hogy megtanuljon önállóan tanulni, információkat keresni. 

Jó ideje megfogalmazódik az iskolával szemben a hatékony tanulási módszerek kialakításának igénye, a tanulás 
tanításának szükségessége. Az Európai Bizottság által 2002-ben kiadott Stratégiai terv fontos építőelemnek 
tekinti az új tanulási kultúra kialakítását. A NAT 2003-as bevezetésekor meghatározásra kerültek a 
kulcskompetenciák. A tények azonban azt mutatják, hogy az önálló tanulásra való felkészítés terén még sok 
feladatunk van. 

Hogyan formálható a tanuláshoz való viszony? 

- Meg kell teremtenünk a tanulás optimális feltételeit. 
- Az adott korosztály fejlettségi szintjéhez igazodó, optimális nehézségű feladatokat kell választanunk, 

melyek teljesítésével a tanulók sikerélményhez jutnak. 
- Az érdeklődés felkeltésére és a tanulói aktivitásra építő módszertani elemeket kell alkalmaznunk. 

Tantestületünk évek óta tudatosan, továbbképzések keretében ismerkedik a hatékony ismeretelsajátítás 
módszereivel, és használja a kooperatív technikákat ezeknek a céloknak az elérése érdekében. Ebben a tanévben 
azonban célul tűztük ki, hogy 8 kiválasztott tanulói aktivitásra épülő módszert fokozatosan ismertetünk meg a 
tanulókkal. Első évfolyamon 2, másodikon 4, harmadikon 6, negyedik évfolyamtól felfelé 8 technikát alkalmaznak 
pedagógusaink a tanórákon. 

A 8 kooperatív technika megismerésére, az alkalmazási ötletek megosztására a tanév előkészítő időszakában 
belső továbbképzést szerveztünk, amely munkaközösségi műhelymunkák keretében valósult meg.  

A tanév során tervezzük, hogy kiemelten foglalkozunk, mindezeket kiegészítve, tanulásmódszertannal is. 

Intézményünk oktatási célja a 2020/2021-es tanévben: A hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

A választott nevelési cél összefügg az oktatási célunkkal: Az egyéni felelősségérzet kialakítása, fejlesztése a 
tanulási folyamatban, valamint a változatos munkaformák alkalmazásával fejleszteni szeretnénk tanulóink 
szociális kompetenciáját is. 

Munkaközösségeink munkaterveiket ezeket oktatási-nevelési célokat szem előtt tartva készítették el. 
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6. A tanév különleges pedagógiai színterei 

6.1 Határtalanul 

Tanulmányi kirándulás Erdélybe. Két diákcsoporttal (tervezünk megvalósítani az elnyert pályázatot).  

- nyolcadik évfolyam 2021. szeptember 26-től míg a  
- hetedik évfolyam 2022. május 22-től.  

A kirándulások előkészítése és értékelése során  témanapot szervezünk. A témanap célja, hogy a tanulók 
megfelelő előismeretek birtokában hatékonyan tudják befogadni és feldolgozni az őket érő ingereket. Továbbá 
nem titkolt szándékunk, hogy megismertessük az iskola többi tanulójával is ezt a nagyszerű lehetőséget és 
motiváljuk őket a programba való bekapcsolódásba. 

6.2 NTAB nemzetiségi kirándulás és nyelvi tábor  

Anyanyelvi környezetben Ausztriában. Két elnyert pályázat keretében két diákcsoporttal tervezzük megvalósítani 
a programot. 

- 2021.09.12-17. alapítványi pályázati finanszírozással 
- 2021.10.10-15. Iskolai/Tankerületi pályázati forrásból. 

6.3 SpaceBuzz 

„Legyél Te is űrhajós, a Föld nagykövete” program 
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7. Tanítás nélküli munkanapok 

2021.12.20. 
2021.12.21. 
2022.03.04. Pályaorientációs nap 
2022.03.26. 
2022.04.13. 
2022.06.14. DÖK nap 
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8. A tanév rendezvény- és ütemterve 

dátum esemény megjegyzés 

 
09.01. 

sz 

Tanévnyitó ünnepély (hangos 8:00) 
Tanévnyitó ünnepély (elsősöknek 8:00 udvar szülőkkel) 
Első tanítási nap:4 osztályfőnöki óra 
Felsős ügyeleti megbeszélés 
Szülői értekezlet-3.c 

Lengyel Károly igazgató 

09.02. cs 
17.00. Szülői értekezlet - 7.c osztály 
1.a,1.c ,4.b 

 

09.03. p 17.00 Szülői értekezlet - 5.b osztály  

09.04. szo   

09.05. v   

09.06. h 

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetők felé 
Munkatervek leadása 
Vezetőségi értekezlet 
Erzsébet Táborok szept. 6-8 és 8-10 
17:30 Szülői értekezlet – 5. a, c osztályok 
1.b, 3.a ,4.a, 4.c 

MK vezetők 
Lengyel Károly igazgató 
 
Kis Attila 
 
of 

09.07. k 
14.00 Felsős DÖK- alakuló 
16:30 Szülői értekezlet – 2. a b c osztályok 
17:30 Szülői értekezlet – 6. a b c osztályok 

 

09.08. sze 
16:30 Szülői értekezlet – 3. b  osztály 
17:30 Szülői értekezlet – 7. a b c d osztályok 

 

09.09. cs 
16:30 Szülői értekezlet – 4. a b c osztályok 
17:30 Szülői értekezlet – 8. a b c osztályok 

 

09.10. p 
2 és 3.. osztályosok úszás előtti orvosi vizsgálata??? 
Napközis kikérő lapok leadása 

 

09.11. szo   

09.12. v Ausztria nyelvi tábor (12-17)  

09.13. h Tanmenetek leadása Igh,Ig 

09.14. k   

09.15. sze   

09.16. cs   

09.17. p   

09.18. szo   

09.19. v   

09.20. h 
2020. szeptember 20. és 2020. október 11. között 
pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

OH informatikai felület, informatika 
tanárok és osztályfőnökök 

09.21. k   

09.22. sze    

09.23. cs 9:40 Tűzriadó próba - rossz idő esetén későbbi időpontban Lengyel Károly 

09.24. p 
Statisztikai lapok kiadása, A Magyar Diáksport Napja 
nemzetiségi kirándulás 7.b osztály 

Lengyel Károly igazgató 
Testnevelők 
Takács Brigitta 

09.25. szo Medve Szabadtéri Matematikaverseny Mat.-Infó mk. 

09.26. v Határtalanul! Erdélyi tanulmányi kirándulás! (09.26.-10.01.) Kis Attila 
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dátum esemény megjegyzés 

09.27. h   

09.28. k   

09.29. sze Statisztikai lapok leadása  

09.30. cs Magyar népmese napja   (iskolarádió) Bencsik Józsefné 

  

Szeptemberben még: 
Középiskolai felvételi előkészítő foglalkozások és DSD 
nyelvvizsga felkészítők beindítása??? 
Első osztályosok bemeneti mérése (szept. 1-2. hete) 

Wéber Csilla, Keresztúri Zsuzsanna 

10.01. p DIFER mérés kezdete  

10.02. szo   

10.03. v   

10.04. h 
Állatok világnapja- kiállítás, adománygyűjtés és jótékonysági 
vásár a Vackoló Egyesületnek 

Tia.Öko Munkacsop. 
alsós-felsős Dök 

10.05. k   

10.06. sze 
Aradi Vértanúk emléknapja-iskolarádiós megemlékezés - 5.b 
osztály 

Bokor Zsuzsanna 

10.07. cs     

10.08. p Emléktábla koszorúzása, megemlékezés  

10.09. szo   

10.10. v Ausztria nyelvi tábor (10-15)  

10.11. h   

10.12. k Papírgyűjtés (Október 12- 15) Dök 

10.13. sze   

10.14. cs Elsős avató 2.évfolyam 

10.15. p 
 Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti ford. iskolában 
14:30 

Mat.-Infó mk. 

10.16. szo   

10.17. v   

10.18. h Beiskolázási programunk összeállítása 
érintett munkaközösségek 
 

10.19 k   

10.20. sze   

10.21. cs   

10.22. p 
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, 
Okt.23. iskolai ünnepély (8.a - 8.c osztály-iskolarádió) 

Kisné Hudák Kata - Rácsai Róbert 

10.23. szo Őszi szünet  

10.24. v Őszi szünet  

10.25. h Őszi szünet  

10.26. k Őszi szünet  

10.27. sze Őszi szünet  

10.28. cs Őszi szünet  

10.29. p Őszi szünet  
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dátum esemény megjegyzés 

10.30. szo Őszi szünet  

10.31. v Őszi szünet  

  

Októberben még: 
Óvónők látogatása az iskolában 
Márkó, Hárskút: beiskolázási tájékoztató 
Védőnői óra: ? 
Beiskolázási terv elkészítése 
Versenyekre való nevezés, felkészülés 

az érintett munkaközösségek vezetők 
 
 
 
 

10.31. v Őszi szünet  

11.01. h   

11.02. k Őszi szünet utáni első tanítási nap  

11.03. sze   

11.04. cs   

11.05. p Halloween délután 
Gálné Gacsal Erika, alsóban angolt 
tanítók 

11.06. szo   

11.07. v   

11.08. h negyedéves értékelés hete kezdődik  

11.09. k   

11.10. sze   

11.11. cs Márton nap  

11.12. p 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulója az 
iskolában (14:30) 

humán munkaközösség 

11.13. szo   

11.14. v   

11.15. h 
Fogadóóra 1630 -alsós 

1700    -felsős 
 

11.16. k   

11.17. sze Iskolai Szépíró Verseny az SNI és a BTMN tanulók számára Wéber Csilla 

11.18. cs   

11.19. p   

11.20. szo   

11.21. v   

11.22. h  Őszi nevelési értekezlet  

11.23. k   

11.24. sze 
Beiskolázási programunk elindítása 
Szülői tájékoztató 

érintett munkaközösségek 

11.25. cs Ovis Kupa Testnevelők, leendő elsős tanítók 

11.26. p Adventi gyertyagyújtás Dök 

11.27. szo   

11.28. v   

11.29. h Zrínyi mat. verseny iskolai forduló 14:00 Mat.-Infó mk. 

11.30. k   
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dátum esemény megjegyzés 

  

Novemberben még: 
Szülői tájékoztató középiskolai beiskolázással kapcsolatban 
Védőnői óra: ? 
Alsó tagozat: Humán és reál munkaközösségi műhelymunka 
Simonyi iskola helyesírási versenye 

 

12.01. sze Ovisuli indítása: 
német, angol tanítók,leendő elsős 
osztályfőnökök 

12.02. cs   

12.03. p 
 
Adventi gyertyagyújtás II. 

Dök 

12.04. szo   

12.05. v   

12.06. h Mikulás napi program  

12.07. k Varga Tamás mat. verseny iskolai forduló 14:00 Mat.-Infó mk. 

12.08. sze   

12.09. cs   

12.10. p Adventi gyertyagyújtás III. Dök 

12.11. szo Munkanap (hétfői órarend)  

12.12. v   

12.13. h “Menjünk mi is Betlehembe!” Kiállítás és verseny Dök 

12.14. k   

12.15. sze   

12.16. cs 
Az előző tanévben elmaradt játékos vetélkedő lebonyolítása 
SNI-s és BTMN-es tanulók számára 

Wéber Csilla 

12.17. p 

Adventi gyertyagyújtás IV. 
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
Karácsony az iskolában: Ünneplés osztályszinten (2 of.óra) 
Iskolai karácsonyi ünnepély  

Dök 
 
3. évfolyam 

12.18. szo   

12.19. v   

12.20. h Tanítás nélküli munkanap  

12.21. k Tanítás nélküli munkanap  

12.22. sze Téli szünet  

12.23. cs Téli szünet  

12.24. p Téli szünet  

12.25. szo Téli szünet  

12.26. v Téli szünet  

12.27. h Téli szünet  

12.28. k Téli szünet  

12.29. sze Téli szünet  

12.30. cs Téli szünet  

12.31. p Téli szünet  

  Decemberben még: Dr. Bojnéczné F. Judit 
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dátum esemény megjegyzés 

Védőnői óra: ?  
Adventi hangverseny 

01.01. sz Téli szünet  

01.02. v Téli szünet  

01.03. h Téli szünet szünet utáni első tanítási nap  

01.04. k   

01.05. sze   

01.06. cs   

01.07. p   

01.08. szo   

01.09. v   

01.10. h   

01.11. k Megyei Matematikaverseny 1. forduló 14:00 Mat.-Infó mk. 

01.12. sze   

01.13. cs   

01.14. p   

01.15. szo   

01.16. v   

01.17. h   

01.18. k 
Hóemberek napja (megfelelő időjárás esetén hóember építő 
verseny) 

Dök 

01.19. sze   

01.20. cs 

Osztályozó értekezletek:11:00 alsó tagozat, 14:00 
felsőtagozat NETFITT mérés 2021. január 11. és 2021. április 
23. 
 

 

01.21. p 
Magyar kultúra napja  (iskolarádió) 
Első félév vége 

Bencsik Józsefné 
 

01.22. szo Központi írásbeli felvételi vizsgák  

01.23. v   

01.24. h Félévi értesítők a KRÉTA rendszeren keresztül  

01.25. k   

01.26. sze Országos Grafikus Progr. Verseny iskolai ford. 14:00 Mat.-Infó mk. 

01.27. cs 14:00 Félév értékelő értekezlet  

01.28. p   

01.29. szo   

01.30. v   

01.31. h 
16:30 Szülői értekezlet – 1. a b c osztályok 
17:30 Szülői értekezlet – 5. a b c osztályok 

 

  
Januárban még: 
Hóemberépítő verseny 
 

Ágfalvi Andrea 
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dátum esemény megjegyzés 

02.01. k 
16:30 Szülői értekezlet – 2. a b c osztályok 
17:30 Szülői értekezlet – 6. a b c osztályok 

 

02.02. sze 
16:30 Szülői értekezlet – 3. a b c osztályok 
17:30 Szülői értekezlet – 7. a b c d osztályok 

 

02.03. cs 
16:30 Szülői értekezlet – 4. a b c osztályok 
17:30 Szülői értekezlet – 8. a b c osztályok 

 

02.04. p Farsang az alsóban??  

02.05. szo   

02.06. v   

02.07. h   

02.08. k   

02.9. sze   

02.10. cs   

02.11. p 
Felsős farsang?? (lehet esetleg február 18??) 
Farsang az alsóban 

Légrádiné F. Enikő 
 

02.12. szo   

02.13. v   

02.14. h Dózsa megemlékezés  + koszorúzás - 5.a osztály Morvai Gabriella 

02.15. k   

02.16. sze  Ovisuli- Kiszebáb égetés  

02.17. cs   

02.18. p Farsang az alsóban?  

02.19. szo   

02.20. v   

02.21. h 
Fogadóóra 1630 -alsós 

1700    -felsős 
 

 

02.22. k   

02.23. sze   

02.24. cs   

02.25. p   

02.26. szo   

02.27. v   

02.28. h   

  

Februárban még: 
Védőnői óra: ?  
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (?) 
NYELVÉSZ (?) 

Humán munkaközösség 

03.01 k   

03.02. sze   

03.03. cs   

03.04. p Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap)  

03.05. szo   
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dátum esemény megjegyzés 

03.06. v   

03.07. h  "PÉNZ7" 

03.08. k  "PÉNZ7" 

03.9. sze  "PÉNZ7" 

03.10. cs  "PÉNZ7" 

03.11. p Iskolai ünnepély (6.b osztály) TFA "PÉNZ7" 

03.12. szo   

0313. v   

03.14. h Pihenőnap - tanítási szünet  

03.15. k Nemzeti ünnep  

03.16. sze Háromnegyed éves értékelés  

03.17. cs 
Szent Patrik Nap 
Kenguru Matematikaverseny 10:00 

Angol-Tia mk. 
Mat.-Infó mk. 

03.18. p   

03.19. szo   

03.20. v   

03.21. h   

03.22. k   

03.23. sze 
Nyitott kapuk napja?? 
Ovisuli- Húsvéti játszóház? 

 

03.24. cs   

03.25. p 14:00 Tavaszi nevelési értekezlet   

03.26. szo Munkanap - Tanítás nélküli munkanap  

03.27. v   

03.28. h   

03.29. k   

03.30. sze   

03.31. cs   

  

Márciusban még: 
Házi tanulmányi versenyek az alsóban magyarból és 
matematikából 
Védőnői óra: ? 
Részvétel a Seregélyesi Baptista Ált. Isk. szervezett Észforgató 
csapatversenyen 
 
Népdaléneklési verseny (alsó tagozat) 

 
 
alsós munkaközösség vezetők 
 
Wéber csilla, Keresztúri Zsuzsanna 
Dr. Bojnéczné F. Judit 
 

04.01. p   

04.02. szo   

04.03. v   

04.04. h  digitális témahét 

04.05. k  digitális témahét 

04.06. sze  digitális témahét 

04.07. cs  digitális témahét 
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dátum esemény megjegyzés 

04.08. p  digitális témahét 

04.09. szo   

04.10. v   

04.11. h Költészet napja? ? 

04.12. k   

04.13. sze Tanítás nélküli munkanap  

04.14. cs Tavaszi szünet  

04.15. p Tavaszi szünet  

04.16. szo Tavaszi szünet  

04.17. v Tavaszi szünet  

04.18. h Tavaszi szünet  

04.19. k Tavaszi szünet  

04.20. sze tavaszi szünet utáni első tanítási nap  

04.21. cs Elsősök beíratása  

04.22. p 
Elsősök beíratása 
Föld Napja 
Hulladékból érték pályázat 

alsós mk.vez. 

04.23. szo   

04.24. v   

04.25. h 
Fogadó óra 16:30 alsós 
17:00 felső 

Fenntarthatósági témahét 

04.26. k  Fenntarthatósági témahét 

04.27. sze  Fenntarthatósági témahét 

04.28. cs  Fenntarthatósági témahét 

04.29. p  Fenntarthatósági témahét 

04.30. sz   

  

Áprilisban még: 
Dominó nap 
Alsós munkaközösségi foglalkozás 
Tudásbajnokság 
Simonyi iskola kórustalálkozója 

 
Ágfalvi Andrea, Bettesné Lengyel 
Andrea 
alsós mk. vez. 
Bencsik Józsefné 
Dr. Bojnéczné F. Judit 

05.01. v   

05.02. h szülői értekezlet (1. o. 5.o.)   

05.03. k szülői értekezlet (2.o. 6.o.)  

05.04. sze szülői értekezlet (3.o. 7.o.)  

05.05. cs szülői értekezlet (4.o. 8.o.)  

05.06. p   

05.07. szo   

05.08. v   

05.09. h   

05.10. k Tavaszi papírgyűjtés ( május 10- 13) Dök 
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dátum esemény megjegyzés 

05.11. sze   

05.12. cs   

05.13. p   

05.14. szo   

05.15. v   

05.16. h   

05.17. k   

05.18. sze   

05.19. cs   

05.20. p Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák (alsó és felső tagozat)  

05.21. szo   

05.22. v   

05.23. h   

05.24. k   

05.25. sze   

05.26. cs   

05.27. p 
NETFIT adatfeltöltési határidő 
 

 

05.28. szo   

05.29. v   

05.30. h   

05.31. k   

  

Májusban még: 
Eisenbeck Kupa 
Leendő 1. oszt. tanulók szüleinek szül.ért. 
Védőnői óra  
Tavaszköszöntő hangverseny 
Országos mérések, évfolyamonként két nap az informatika 
termekben 
a 6. évfolyamon 2022. május 18–31., 
a 8. évfolyamon 2022. május 4–17., 

Dr. Bojnéczné F. Judit 
 
 
 
 

06.01. sze   

06.02. cs   

06.03. p Nemzeti összetartozás napja  - 7.b osztály  

06.04. szo   

06.05. v   

06.06. h   

06.07. k   

06.08. sze   

06.09. cs   

06.10. p   

06.11. szo   

06.12. v   
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06.13. h 
Osztályozó értekezletek:11:00 alsó tagozat, 14:00 
felsőtagozat 

 

06.14. k DÖK nap(tanítás nélküli munkanap)  

06.15. sze Utolsó tanítási nap:4 osztályfőnöki óra  

06.16. cs   

06.17. p Ünnepélyes tanévzáró és ballagás  

06.18. szo   

06.19. v   

06.20. h   

06.21. k 2021. június 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba  

  

Júniusban még: 
Leendő elsős tanító nénik látogatása az óvodában-óvodai 
ballagáson való részvétel 
Év végi műsorok 

alsós mk.vez. 
 

 



Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  

Munkaterv a 2021/2022. tanévre 
 

22/46 

9. Alsós humán és  reál munkaközösség munkaterve 2021-2022. tanévre 

(Összeállították: Baum Csabáné és Gálné Gacsal Erika munkaközösség-vezetők) 

9.1 A munkaközösségeink felépítése: 

 Humán munkaközösség tagjai Reál munkaközösség tagjai Osztály típusa 

1.a Baum Csabáné  Schalbertné Heilig Franciska német nemzetiségi 

1.b Nyári Adrienn  Szabóné Fuit Zsuzsanna  angol- szt. orientáció 

1.c Bánné Borbás Éva Dériné Tamás Éva angol- szt. orientáció 

2.a Holicsekné Sebestyén 
Annamária  

Lestár Tiborné  német nemzetiségi 

2.b Halmainé Badacsonyi Márta  Szolga Gertrúd  angol- szt. orientáció 

2.c Sinkáné Glatz Henriett  Gálné Gacsal Erika  angol- szt. orientáció 

3.a Horváthné Kovács Valéria  Szöllőskeiné Eisenbeck Dóra  német nemzetiségi 

3.b Szabó Józsefné György Piroska  Török Patrícia  német nemzetiségi 

angol- szt. orientáció 

3.c Lovász Éva  Zsilinszki Noémi  angol- szt. orientáció  

4.a Oszkó Beáta Kovács Teréz  német nemzetiségi 

4.b Ágfalvi Andrea Szászné Csala Nóra  angol-szt. orientáció 

4.c Csehné Hadnagy Andrea Bettesné Lengyel Andrea  angol-szt. orientáció 

 

Munkánk kiegészül az angolt, németet, testnevelést, etika, hit- és erkölcstant, éneket és számítástechnikát 
tanító, valamint a fejlesztő, logopédiai és könyvtári foglalkozást ellátó kollégák tevékenységével. 

Gyógypedagógus kollégáink: 

- Keresztúri Zsuzsanna  
- Wéber Csilla 

Munkánkat folyamatosan segítik asszisztenseink is: Bakos Júlia, Kovács Zsuzsanna, gyógypedagógiai 
asszisztenseink: Lechner András, Polgár Ildikó, Udvari Katalin, Vörösházi-Bóta Julianna.  

9.2 A tanévre kitűzött legfőbb céljaink 

Az alsó tagozat célkitűzései azonosak az iskola oktatási és nevelési feladataival.  

9.3 Oktatási feladat: 

Az iskola tantestületének a 2021/22-es tanévre kitűzött oktatási célja a hatékony ismeretszerzés képességének 
a fejlesztése tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásával. Ennek érdekében a tanulásmódszertannal 
szeretnénk többet foglalkozni az idén. 

Szakmai programunk az oktatási cél köré szerveződik. 

Előző években szakmai programokon már bővítettük a megismert kooperatív technikák körét, felismerve azok 
fontosságát a tanítás-tanulási folyamatban. A tantestület az idei évet szakmai programmal, műhelymunkával 
kezdte, ahol 8 kiválasztott kooperatív technikát próbálhattunk ki. Vállaljuk, hogy ezeket első osztálytól kezdve 
fokozatosan bevezetjük, minden tanévben 2-2 újabbal ismertetjük meg tanítványainkat. Továbbá mindennapos 
munkánkba hetente beépítjük a már elsajátított tevékenységközpontú pedagógiákat. 

A fenti két cél elérése érdekében a tanmenetek elejébe beillesztjük a 8 kooperatív módszer közül az évfolyamnak 
megfelelőt. Így az alsó tagozatban negyedik osztály végére a gyerekek legalább 8 féle technikával ismerkedhetnek 
meg és szerezhetnek benne jártasságot.  

9.4 Nevelési feladat: 

A szociális kompetenciák fejlesztése, az együttműködés, illetve a személyes felelősségérzet, egyéni 
felelősségvállalás a tanulás során. 

A nevelési feladat az oktatási céllal szoros egységet alkot. A kooperatív tanulás során a tanulásban résztvevők 
közösen és pozitívan egymásra utalva dolgoznak egyéni tanulási céljaik eléréséért. Kiemelt figyelmet fordítunk 
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arra, hogy a csoportmunkák során a tanulók együttműködési készsége fejlődjön, a végzett tevékenységek során 
felelősséget vállaljanak saját munkájukért, esetleges hibáikért, segítsék társaikat a közös munkában. 

 A tanév végén megfogalmazódott egy gondolatunk, mely szintén erősítheti a tanulók egyéni felelősségét. 
Délutáni tanóráink feladatait úgy igyekszünk kialakítani, hogy minden tanító kicsit jobban fókuszálhasson saját 
tantárgyaira. Ezért vállaljuk, hogy a délutáni feladatok végzésekor is változatos módszereket és munkaformákat 
alkalmazunk.  

Prioritásként kezeljük a következőket: 

- Egymás munkájának nagyobb segítése érdekében folyamatosan bővítjük közös feladatbankunkat. 
Lehetőséget adunk egymás óráinak látogatására, szeretnénk kidolgozni ennek rendszerét. 

- A tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása, hisz körzetünkben élő családok 
szociális és anyagi körülményei nagymértékben eltérőek, ezért kiemelt feladataink közé tartozik a 
folyamatos felzárkóztatás és tehetséggondozás. 

- Házi tanulmányi versenyeket szervezünk. 

9.5 Együttműködés a munkaközösségen belül 

A reál és humán tagozat szoros egységet képez, közösen tervezünk, együtt munkálkodunk.  Teendőink azonosak, 
feladataink, programjaink sikeréért egyformán vállalunk felelősséget.  

A két munkaközösség az azonos célkitűzések mellett egy-egy foglalkozás erejéig a kollégák szakmai segítését 
szeretné ellátni. Tervezett foglalkozásaink témája a tapasztalatok átadása és ötlettárunk bővítése, megosztása.  

2021-22-es tanévben az alsó tagozaton 12 tanulócsoporttal kezdtük meg a munkát. Mind a 12 osztály egész 
napos iskolai formában dolgozik.  

Az alsó tagozat munkájának a rendje: 

 A nevelő- oktató munka iskolaotthonos formában valósul meg. 

- A tanulók a délutáni órák alól nem kaphatnak felmentést. 
- A gyermek 8-16 vagy 1630-ig van az iskolában. Ügyeletet biztosítunk, reggel negyed 8-tól és délután 5 óráig. 
- Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és felzárkóztatást. 
- Két nevelő dolgozik a gyerekekkel, megosztva egymás között a tantárgyakat. 
- Délelőtt folyamán általában csak négy /1- 2. évfolyam/ illetve öt /3- 4. évfolyam/ órát tartunk és utána egy 

nagyobb szünet következik /ebéd, levegőzés játék/, ami lehetővé teszi a hosszabb pihenési időt.  
- A délelőtti tanórák folytatásaként a már fent említett szempontokat figyelembe véve szervezzük 

délutánjainkat. Azok a tanulók, akik a napközi idejében nem vesznek részt külön foglalkozásokon minden 
esetben nevelő segítségével készítik el a házi feladatot. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az önálló tanulásra és a 
különböző tanulási technikák elsajátítására. Célunk, hogy a tanulók házi feladatot ne vigyenek haza.  

- A délutáni időre szervezhetők a következő foglalkozások: 

- készségtantárgyak tanórái, 
- felzárkóztató foglalkozás,  
- tehetséggondozás, 
- szakkörök, sportkörök 
- szabadidős tevékenységek. 

9.6 Céljaink az oktató-nevelő munkában: 

- az alapkészségek fejlesztése,  
- a tanulók neveltségi szintjének fejlesztése, 
- a szabadidő hasznos eltöltésének segítése, 
- közösségi nevelés, 
- esztétikai, erkölcsi nevelés,  
- a tanévben kiemelt nevelési és oktatási feladat megvalósítása, 
- a hatékony tanulás érdekében, tanulóink megismertetése különböző tanulási módszerekkel. 
Emellett fontosnak tartjuk 
- a zökkenőmentes átmenet biztosítását (az óvodából iskolába, illetve alsóból a felső tagozatba), 
- egységes értékelés kialakítását,  
- rendszeres tapasztalatcserét 
- az egész napos oktatás lehetőségeinek, sikereinek és problémáinak folyamatos elemzését, 
- a tanulók viselkedéskultúrájának javítását, érzelmi nevelését, 
- a dokumentumok pontos vezetését, 
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- kapcsolattartást a szülőkkel, az óvodával, felső tagozatban tanító kollégákkal,  
- az új tankönyvek használatával kapcsolatos tapasztalatok elemzését, 

9.7 Tanév eleji teendők: 

- Egész napos iskola révén a napirend megszervezése, 
- Ügyelet megszervezése, 
- Új tanulók beilleszkedési nehézségeinek leküzdése, 
- Szabadidős tevékenységek kialakítása, 
- Szakkörök megszervezése, 
- Kapcsolatfelvétel az óvodával, 
- Kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadóval, fejlesztő pedagógusainkkal, 
- Tanulási problémákkal küzdő tanítványaink felzárkóztatása, 
- Tehetséges tanulóink felkészítése a versenyekre, tehetséggondozás, 
- Beiskolázási programunk megszervezése, beindítása. 

9.8 A jobb együttműködés biztosításáért a következőket vállaljuk: 

- alsós munkaközösségi megbeszélések, illetve kollégák pontos, rendszeres tájékoztatása (a megbeszélések 
időpontja minden hónapban a vezetőségi utáni, előre egyeztetett időpontokban), 

- összehangolt/egységes tudásmérők, felmérők összeállítása, egységes értékelés, 
- az egésznapos iskola munkarendjével kapcsolatos tapasztalatok összegzése, 
- esetmegbeszélés/egyeztetés a fejlesztő pedagógusokkal, 
- testvérosztálykapcsolatok támogatása 

9.9 Egész évi folyamatos munkáink: 

- Osztályfőnöki és szakmai tevékenységünkkel kapcsolatos teendőink ellátása 
- Új kollégák, gyakornokok munkájának segítése 
- Tantárgyi versenyek szervezése, lebonyolítása, a tanulók felkészítése 
- Városi, megyei és országos versenyeken, pályázatokon részvétel segítése 
- Szakkörök lebonyolítása 
- Iskolai ünnepeink megszervezése, lebonyolítása  
- Tematikus napok, rendezvények, erdei iskola, táborok és kirándulások szervezése 
- Pályázati figyelő, pályázatok írása 
- Kapcsolattartás az óvodával, szülői házzal, ill. más intézményekkel. 

9.10 Tervezett foglalkozásaink: 

1. Augusztus: Alakuló értekezlet. A munkatervek sarkalatos pontjainak megbeszélése, összeállítása, 
foglalkozások megtervezése. Az év kiemelt feladataival kapcsolatos teendők megbeszélése, feladatok 
kiosztása. Ügyelet megszervezése. 

2. Leendő első osztályosok ismerkedős délutánjai. 
3. Október: Iskola beiskolázási programjának összeállítása. 
4. November: Műhelymunka a humán és a reál munkaközösségekben, tevékenységközpontú pedagógiák a 

gyakorlatban-ötletbörze. 
5. Félévi értékelő, osztályozó értekezlet 
6. Április: A két munkaközösség közös foglalkozása 
7. Év végi értékelő, osztályozó értekezlet 
8. A zökkenőmentes átmenet érdekében az érintett osztályok / a 4.-es és a leendő 5.-es osztályfőnökök/ nevelői 

közös megbeszélésen, ill. tapasztalatcserén vesznek részt.  

9.11 Munkaközösségi foglalkozásnak tekinthető: 

- Az óvónők év eleji látogatása (okt.) 
- Nyílt nap (március) 
- Ovisuli a jövő évi elsősöknek (dec.- ápr.) 
- Tanító nénik látogatása az óvodai ballagáson (jún.) 

Részt veszünk a Lázár Ervin Program idei rendezvényein, látogatjuk a Zeneiskola által szervezett 
hangversenyeket. 

  



Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  

Munkaterv a 2021/2022. tanévre 
 

25/46 

 



Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  

Munkaterv a 2021/2022. tanévre 
 

26/46 

10. Felsős osztályfőnöki munkaközösség munkaterve a 2021 - 2022. tanévre 

(Összeállította: Bokor Zsuzsanna munkaközösség-vezető) 

10.1 Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai: 

Morvai Gabriella (5.a) 

Bokor Zsuzsanna (5.b) 

Soltész Ambrus Gergely (5.c) 

dr. Kovácsné Balázs Tünde (6.a) 

Tislérné Ferencz Anett (6.b) 

Orbán Zsolt (6.c) 

Pap Ervin (7.a) 

Takács Brigitta (7.b) 

Ravasz Imréné (7.c) 

Kisné Hudák Katalin (8.a) 

Horváth Miklós (8.b) 

Rácsai Róbert (8.c) 

Nagyné Csapó Mariann (8.d) 

10.2 Munkaterv a 2021/2022. tanévre 

Iskolánk Pedagógiai Programjának megfelelően iskolánkban 5-8. osztályig minden évfolyamon hetente egy, az 
órarendbe beillesztett osztályfőnöki órája van a tanulóknak. 

Az osztályfőnöki órák tervét, illetve az osztályfőnöki tanmenetet az osztályfőnökök már az első szülői értekezlet 

előtt összeállítják az iskola osztályfőnöki helyi tanterve, illetve a tanévre meghatározott nevelési-, oktatási cél 

alapján. 

A rendelkezésre álló osztályfőnöki órákat az osztályfőnökök az előre elkészített, különböző tematikák 

segítségével a korszerű és tudatos nevelés szolgálatába állítják. Egyre nő a távolság az iskola és az iskolán kívüli 

értékrend között. Fontos feladatunk e két világ értékeinek összehangolása, reagálni a változó feltételekre. 

Fokozottabban kell szembenézni a tanulók általános nevelési hiányaival, romló feladattudatával. Egyre több a 

magatartászavaros, agresszív gyermek. 

Nevelési tennivalóik mellett az osztályfőnökök ellátják hagyományos feladataikat, s folyamatos érintkezésben 

vannak a szülőkkel, családokkal. 

Az osztályfőnökök egymásközti kommunikációja folyamatos, törekszünk az információáramlás zökkenőmentessé 

tételére, az egységes és tudatos tájékoztatásra. 

Igyekszünk megvalósítani a közös munkát, az együttgondolkodást az iskolavezetéssel, más munkaközösségekkel, 

illetve fontos feladatunk a diákönkormányzat munkájának támogatása és segítése.  

Szükség esetén, a felmerülő problémák megoldására a tanév folyamán megbeszélést tartunk, egyeztetünk, s 

javaslatot teszünk az iskolavezetés felé. 

10.3 Az osztályfőnök feladatai a tanév kiemelt nevelési – oktatási célját tekintve: 

- a közösség tanévre vonatkozó legfontosabb céljainak kijelölése, s ebben az egyén szerepének 
meghatározása 

- a személyes felelősségvállalás a közösség életében (felelősök, különböző megbízatások, határidők) 
- a szociális kompetenciák, a tanulók közötti együttműködés, kooperáció fejlesztése (tanulópárok, közös 

feladatvállalások) 
- tanulók életkori sajátosságainak, képességének megfelelő egyéni tanulási célok, elérendő eredmények 

kitűzése  
- tanulási tapasztalatok megbeszélése, összegyűjtése (különböző tanulási technikák sikerességének 

összevetése) 
- a digitális oktatás tapasztalatainak megbeszélése, vélemények, tanácsok megfogalmazása a tanulók részéről, 

a többi osztálytárs számára  
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- az önálló tanulás fontosságának tudatosítása, - a digitális oktatás során is tanulni kell – ÖNÁLLÓAN! 
- az egyéni felelősség tudatosítása az otthoni tanulásban 

10.4 További céljaink, feladataink a tanévben: 

- az esetleges digitális oktatás adminisztrációs hátterének megteremtése, s a szülők, gondviselők pontos, 
naprakész tájékoztatása az iskolavezetés őket érintő járványügyi és egyéb döntéseiről (folyamatos 
kapcsolattartás) 

- a tanulmányi és egyéb kirándulásokkal, iskolán kívüli programok utaztatásával kapcsolatos 
dokumentációinkat a törvényileg előírtak szerint alakítjuk  

- osztályfőnöki munkánkban a tanév során törekszünk az iskola házirendjének megismertetésére, az abban 
foglaltak betartatására 

- a tanórán kívüli programjainkon is mindig szem előtt tartjuk az iskola házirendjét 
- rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, folyamatos tájékoztatás az e-napló segítségével (negyedéves 

értékelés, szülői értekezletek, papíralapú tájékoztatás) 
- teret adunk osztályfőnöki órákon a védőnői egészségvédő programnak előre egyeztetett tematika és 

beosztás alapján 
- folyamatos kapcsolattartás az iskolai védőnővel 
- a DÖK által szervezett programokat az előzetes egyeztetések szerint támogatjuk  
- törekszünk az osztály szaktanáraival való folyamatos kapcsolattartásra, egyeztetésre (napközi és 

tanulószoba is!), s osztályfőnöki dokumentációink egységességére 
- lehetőségeinkhez mérten segítjük a gondnokság munkáját a legkülönbözőbb adminisztrációs feladatokban 
- a vállalt ünnepélyek, megemlékezések megtervezése és megszervezése  

10.5 Az osztályfőnöki munkaközösség ütemterve: 

SZEPTEMBER: 

- munkaközösségi foglalkozás a tanév eleji tennivalókról (év eleji legfontosabb szervezési feladataink, 
műsorok, megemlékezések felelőseinek kijelölése, a tankönyvfelelős, a DÖK-öt segítő kolléga beszámolója) 
– aug. 25. 

- a tanév eleji dokumentációk egységes elkészítése (tanmenet – szept.6., törzskönyv -5. osztály)  
- az első tanítási napon négy osztályfőnöki óra megtartása (órarend, teremrend, ülésrend, balesetvédelem, 

felmentések, aktuális adatellenőrzés, tisztségviselők, szekrénybeosztás) – szeptember 1. 
- tankönyvosztás (szept.1.) 
- felmentések, nyilatkozatok begyűjtése – szept.3-ig 
- az év eleji szülői értekezlet megtartása (szeptember 6-9. 17.30) 
- osztálytermek rendbetétele, dekorációja, teremrend kihelyezése 
- az egész napos tanítással kapcsolatos szervezési feladatok elvégzése (engedélyek, napközi, tanulószoba – 

létszámok) 
- adategyeztetés, Kréta – adatok felülvizsgálata, kiegészítése – szept.13-ig! (hetesek jelölése!) 
- az év eleji osztálystatisztika elkészítése (szeptember 29.) 
- Határtalanul – kirándulás a 8. osztályoknak (szept.26 – okt.1.) 

OKTÓBER: 

- október 6-i megemlékezés az iskolarádión keresztül (5.b osztály) – okt.6. 
- papírgyűjtés hete – okt.12-15. (DÖK-szervezés) 
- október 23-i iskolai ünnepi műsor az iskolarádióban (8.a -8.c osztály) – okt.22. 

NOVEMBER: 

- a negyedéves értékelés elkészítése (nov. 8 - 12.) – felülvizsgálat, egységes forma! 
- továbbtanulási szülői tájékoztató  

DECEMBER: 

- adventi gyertyagyújtás – ok (DÖK-szervezés) 
- osztálykarácsony (utolsó nap a szünet előtt) – két óra osztályfőnöki! – ennek a szervezési kérdéseit aktuálisan 

meg kell beszélni! – dec.17. 

JANUÁR: 

- az osztályok I. félévi munkájának értékelése 
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- osztályozó értekezlet (jan.20. 14.00) 
- a félévi értesítők a KRÉTA rendszeren keresztül (január 24.) 
- a félévi osztály statisztikák elkészítése 
- a pályaorientációs nap előkészületei, megszervezése 

FEBRUÁR: 

- a második szülői értekezlet megtartása (január 31 - február 3.) 
- iskolai felsős farsang – febr. 18. (DÖK-rendezvény) 
- Dózsa-megemlékezés az iskolarádión keresztül (5.a osztály) + koszorúzás az  osztályok képviselőivel – február 

14. 

MÁRCIUS: 

- pályaorientációs nap (március 4.) 
- márc. 15-i iskolai ünnepély (6.b osztály) – március 11. 
- a tanulmányi kirándulás előkészítésének kezdete 
- a Nyitott Kapuk Napja – segítség a szervezésben (márc.23.) - ?? 
- a háromnegyed éves értékelés elkészítése (március 16 – 18.) 

ÁPRILIS: 

- az osztály tanulmányi kirándulásának előkészítése, megszervezése 
- Föld napja/Határtalanul – témanap (DÖK-rendezvény) - ápr.22. 

MÁJUS: 

- az év végi szülői értekezlet megtartása (május 2-5. 17.30) 
- tavaszi papírgyűjtés – május 10-13. (DÖK-szervezés) 
- a tanulmányi kirándulások lebonyolítása (május 20.) - ?? 
- Határtalanul a 7. osztályoknak - ??  

JÚNIUS: 

- Összetartozás napja – megemlékezés az iskolarádión keresztül (7.b osztály) – június 3. 
- az osztályok II. félévi munkájának értékelése 
- osztályozó értekezlet (június 13. 14.00) 
- a diáknap lebonyolítása – jún.14. (DÖK-rendezvény) 
- az utolsó tanítási napon négy osztályfőnöki óra megtartása – jún.15. (SEGÍTSÉG a nem osztályfőnököktől!!) 
- a ballagási ünnepély megszervezése, lebonyolítása (a hetedikes osztályok szervezésében) – június 17. 
- az év végi dokumentáció elkészítése (e-napló, bizonyítványok, anyakönyv, statisztika) 
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11. Matematika és Informatika munkaközösség munkaterve a 2021/2022. tanévre 

(Összeállította: Tislérné Ferencz Anett munkaközösség-vezető) 

11.1 Munkaközösségünk tagjai: 

1. Kis Attila 
2. Lengyel Károly 
3. Morvai Gabriella 
4. Oroszné Abai Ibolya 
5. Plutzer Ferencné 
6. Ravasz Imréné 
7. Tillné Felleg Anita 
8. Tislérné Ferencz Anett 

11.2 Iskolai munkatervhez való kapcsolódás: 

Az iskola tantestületének oktatási célja a 2021/22-es tanévre a hatékony ismeretszerzés képességének 
fejlesztése. Ez olyan tanulási technikák alkalmazása, amelyek a hatékonyabb ismeretelsajátítást teszik lehetővé, 
valamint képessé teszik a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. A kooperatív csoportmunkákat szeretnénk a 
gyakorlatban is kipróbálni és beépíteni a mindennapi óraszervezésbe. Ennek megvalósításához kaptunk 
segítséget a tanév eleji szakmai napon, ahol megismerhettük a gyakorlatban bevált kooperatív technikákat. 

A tanév nevelési célja a szociális kompetenciák fejlesztése és a személyes felelősségvállalás a tanulás 
folyamatában. A kooperatív technikák használata segíti a tanulók szociális kompetenciájának fejlődését. A 
személyes felelősségvállalás megnyilvánul abban, hogy a tanulók egyéni felelőssége a matematika órán való aktív 
részvétel és a házi feladatok lelkiismeretes elkészítése. Az egyéni felelősségvállalás kulcsfontosságú akkor is, ha 
a járványhelyzet miatt online oktatásra kerülne sor.  

11.3 Pedagógiai célok: 

A matematika kapcsolatba hozható minden hétköznapi tárggyal, jelenséggel, mégis független, tiszta tudomány. 
A mai kor elvárásainak egyik fő szegmense a természettudományos gondolkodásmód, a technika új eszközeinek 
használata. A robbanásszerű fejlődés és változás megkívánja a kreativitást, az elsajátított ismeretek alkalmazását, 
továbbfejlesztését. 

A matematika oktatási folyamata egy többváltozós függvény: függ az oktatási törvénytől, az átadandó 
ismeretanyagtól, a tanártól, azok közösségétől, a tanulóktól és közösségüktől, valamint az alkalmazott 
módszerektől. Kiemelendő a tantárgy nevelő funkciója, hiszen magában hordozza a gondolkodás 
fegyelmezettségét, az írás, ábrázolás praktikus rendjét, a reális döntés hozatalt, az önellenőrzés igényét. 

Az informatika, digitális kultúra oktatása komoly kihívást jelent számunkra. Ahhoz ugyanis, hogy tanulóink 
sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el kell 
sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök 
fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális 
kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a 
szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

11.4 Az értékelés alapelvei: 

- havonta legalább két érdemjegy szerzésének biztosítása matematikából 
- témazáró dolgozatok írásánál az adott évfolyam minden osztálya azonos feladatokat kap, a dolgozat 

értékelése is azonos 
- A témazáró dolgozatok eredményei 150%-os súlyozással kerülnek a Kréta rendszerbe, számítanak bele az 

átlagba.  

11.5 Célok és feladatok: 

- tehetséggondozás biztosítása szakköri keretekben évfolyamonként is 
- felzárkóztatás biztosítása napközis foglalkozás és tanulószoba keretében (szaktanári konzultációval), igény 

esetén külön szaktanári foglalkozáson 
- középiskolai előkészítő tartása (igény esetén több csoportban) 
- versenyekre történő felkészítés 
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- a Nyitott Kapuk napján a szülők megtekinthetik a tanórákat 

11.6 Versenyek, melyeken szeretnénk részt venni: 

11.6.1 Matematika 

- Bolyai Matematika Csapatverseny 
- Megyei Matematikaverseny 
- SUDOKU megyei verseny 
- Kenguru matematikaverseny  
- Varga Tamás Matematikaverseny  
- Medve Szabadtéri Matematikaverseny  
- Bem Matematikaverseny 
- Dunántúli Esélyteremtő Matematikaverseny 
- Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

11.6.2 Informatika 

- Logo programozási verseny 
- Ipari Informatikaverseny 
- Öveges informatikai verseny 
- EU Code Week 
- Pontvelem 

Szeretnénk kapcsolódni az előző tanévekben kipróbált Pénz7 témahéthez. A pénzügyi kultúra és a pénzügyi 
ismeretek fejlesztése fontos feladat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda, a tananyagot a 
tanév hivatalos rendjébe is beillesztette.  

Javasoljuk, hogy az iskola támogassa a legeredményesebb versenyzőket. Versenyenként, intézményi szinten 
évfolyamonként az első három legjobb megfelelő szintű eredményt elért tanuló nevezési díja kerüljön 
visszafizetésre.  

Szeretnénk tanulóink figyelmébe ajánlani az Abacus újságot. Ez a Bolyai János Matematikai Társulat és a 
Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány folyóirata. Az újság 14 rovatában matematikával és 
természettudományokkal kapcsolatos pontversenyek és érdekes cikkek jelennek meg.  

Az online oktatás alatt megismert és a gyakorlatban jól bevált digitális platformok használatát szeretnénk 
megőrizni a jelenléti oktatás idején is.  

11.7 Év végi szóbeli összegző felelet matematikából 

Munkaközösségünk szeretné, ha a nyolcadikos diákok év végén, szóbeli felelet keretében adnának számot 
tudásukról. A számonkérés ezen  formáját az alábbi célok miatt tartjuk szükségesnek: 

- tanulásra motiválás a második félévben 
- növelni szeretnénk a középiskolába való felkészülés hatékonyságát 
- az általános iskolai ismeretek összefoglalása, szintetizálása, alkalmazása 
- ismeretfeldolgozási képességek fejlesztése 
- logikai képességek alkalmazása 
- a tanulók képesek legyenek egy témáról összefüggően beszélni  

A számonkérés pontos szabályainak kidolgozása is a munkaközösség feladatai közé tartozik.  

11.8 Munkaközösségi megbeszélések témái: 

1. foglalkozás: 2021 aug. 26. 

Munkaközösségi megbeszélés: az éves munka megszervezése, aktuális feladatok, szakkörök tervezése 

2. foglalkozás: 2021 okt.  

Iskolai SUDOKU verseny szervezése, lebonyolítása 

3. foglalkozás: okt. 15 

Bolyai Matematika Csapatverseny iskolai fordulójának lebonyolítása 

4. foglalkozás: 2021 nov.   

3D tervezés bemutatása (Ravasz Imréné) 

5. foglalkozás: nov. 29.  
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Zrínyi verseny iskolai fordulójának lebenyolítása 

6. foglalkozás: 2021 dec. 7. 

A Varga Tamás Matematika Verseny iskolai fordulójának lebonyolítása (7. és 8. osztály) és a munkák javítása 

7. foglalkozás: 2022 jan. 26.   

Grafikus Programozási Verseny iskolai fordulójának lebonyolítása. 

8. foglalkozás: 2022 márc. 

Lénárt gömb alkalmazásának lehetőségei a tanórán (Lengyel Károly) 

9. foglalkozás: 2022. márc. 17. 

A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megszervezése és megtartása 

10. foglalkozás: 2022  május 

Országos kompetenciamérés matematikából 

11. foglalkozás: június 

Nyolcadik osztályosok év végi szóbeli feleltetése 
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12. Felsős humán munkaközösség munkaterve a 2021/2022. tanévre 

(Összeállította: Kárpátiné Németh Gyöngyi munkaközösség-vezető) 

12.1 Az oktatás feltételei: 

12.1.1 személyi feltételek: 

Az idei tanévet munkaközösségünk a tavalyi szerkezeti átalakulásnak megfelelően három munkacsoporttal kezdi 
meg. 

A történelem – magyar szakos munkacsoportban hét főállású pedagógus, a gyógypedagógiai, fejlesztő 
munkacsoportban két főállású gyógypedagógus dolgozik. Ez utóbbiak munkáját segítik szakos nevelőink is, 
amikor a BTMN-es gyerekekkel foglalkoznak.  

Az éneket egy szakos nevelő tanítja iskolánkban. 

Munkaközösségen belül és a munkacsoportok között is jó a szakmai kapcsolat, egymást segítjük, 
tapasztalatainkat megosztjuk. 

12.1.2 tárgyi feltételek: 

Időre megérkeztek az általunk kiválasztott és megrendelt tankönyvek. Csalódottak vagyunk, hogy ebben a 
tanévben sem sikerült a NAT elvárásaihoz, az új nyelvtankönyvhöz igazodó 5. osztályos nyelvtani munkafüzetet 
összeállítaniuk az arra illetékeseknek. Így kénytelenek vagyunk – a tavalyi tanévhez hasonlóan – a magyarórákra 
az otthoni készülés során külön feladatsorokat összeállítani, mintegy helyettesítve a munkafüzetet. 
Természetesen megkönnyítik ezt az elmúlt iskolai év tapasztalatai, de nehezíti az időszakonként jelentkező 
eszközellátottságbeli probléma (pl: papírhiány). 

A mindennapi tanításunkban ebben a tanévben is bővítettük a taneszközöket: a tananyagok feldolgozásába 
beépítettük, gyakorlásként használjuk a szövegértő és kompetenciafejlesztő füzeteket. Köszönjük, hogy 
megteremtődtek ennek anyagi feltételei.  

A 7.a osztályterme a magyarterem, így a faliújság aktualitásáért ők a felelősek. Munkájukat osztályfőnökük segíti. 

12.2 Vállalásaink, feladataink: 

Ilyenkor, augusztus végén, szeptember elején, még nagyon kevés tanulmányi versenyről van információnk. 
Azonban körvonalazódni látszik, hogy az online, illetve a saját intézményekben, papíralapon történő fordulókat 
preferálják a szervezők. 

12.2.1 Versenyek, felelősök: 

- Bendegúz és Tudásbajnokság levelezőversenyek: Bencsik Józsefné 
- TITOK és Bolyai magyarversenyek: Kárpátiné N. Gyöngyi, Tóth Emese 
- Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny: magyar szakos nevelők 
- TITOK levelezős történelemverseny: Horváth Gyula, Morvai Gabriella, Kárpátiné N. Gyöngyi  
- Bendegúz NYELVÉSZ: Bencsik Józsefné, Kárpátiné N. Gyöngyi, Tóth Emese) 
- népdaléneklési verseny (dr. Bojnéczné F. Judit) 

12.2.2 Egyéb vállalások: 

- Magyar népmese napja (Bencsik Józsefné) 
- Magyar kultúra napja (Bencsik Józsefné) 
- Ovi-suli (valamennyi magyar- és történelem szakos) 
- ballagás  
- Történelmi témanap megszervezése és lebonyolítása – összekapcsolva a „Határtalanul!” pályázattal. 
- szakkör történelem tantárgyból az 5. évfolyamon, valamint a 6.b osztályban (Morvai Gabriella) 
- Adventi koncert (dr. Bojnéczné F. Judit) 
- Kórustalálkozó (dr. Bojnéczné F. Judit) 

A már jól bejáratott és igényelt programok sem maradhatnak ki a munkaközösség ez évi tervéből: 

- előkészítő 8. osztályban 
- tehetséggondozás és felzárkóztatás 
- versenyre készítések 
- Nyárköszöntő hangverseny 
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12.3 Munkatervünk és az iskolai munkaterv 

Az idei tanév oktatási célja tulajdonképpen folytatása az előző esztendeinek, ahhoz szervesen kapcsolódik: A 
hatékony ismeretszerzés képességének fejlesztése, elsősorban a kooperatív technikák alkalmazásával.  

Már jónéhány technikát ismertünk és alkalmaztunk, de segítséget jelentettek azok a módszerek is, amelyeket a 
tanévet előkészítő szakmai napokon láttunk. 

Munkaközösségünkben úgy határoztunk, hogy a kooperatív technikákat megfelelő rugalmassággal (osztály, 
tananyag, óratípus függvényében) építjük be tanóráinkba. Egymást segítve, a tapasztalatokat megosztva kívánjuk 
ezt tenni. 

A nevelési cél logikus következménye az oktatásinak, hiszen a szociális kompetenciák fejlesztését, a diák egyéni 
felelősségvállalását helyezi a tanulási folyamat fókuszába. Nagyon jónak és fontosnak gondoljuk e célkitűzést. 

12.4 Tervezett foglalkozásaink 

1. Alakuló munkaközösségi (éves terv, felelősök) 
2. Munkaközösségünk bővülése miatt szükséges, hogy az információk kellő időben eljussanak a munkaközösség 

tagjaihoz. Ezért a vezetőségi megbeszélések után tájékoztató és megbeszélő értekezletet tartunk. 
3. Féléves megbeszélés (az első félév értékelése, a tanév második félévének előkészítése, a 2022/2023-as tanév 

tankönyvrendelése) 
4. Visszatekintés éves munkánkra, a 2022/2023-as tanév előkészítése. 

Az év közben jelentkező, előre nem látható problémákról, helyzetekről, feladatokról aktuálisan beszélünk az 
alkalmankénti munkaközösségi összejöveteleken. 
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13. Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola könyvtárának 
2021/2022. tanévi munkaterve 

(Összeállította: Bencsik Józsefné könyvtáros) 

13.1 E tanévi könyvtári mottónk: 

„ A ház, akármire s akármiből épült, költöztessék bár arrébb,  

akármerre: helyben marad. Az otthont az ember cipeli magával.” 

Iancu Laura  

A könyvtári mottó üzenetét továbbgondolva, szerintem az iskolának, s benne a könyvtárnak is olyan feladatot 
kell ellátnia, mely hasonlít az otthon szerepéhez: maradandó, bármikor elővehető, hasznosítható tudást kell 
adnia, s a tudás mellett olyan élményeket, pillanatokat, melyek bármikor elővehetők, segítenek az iskola 
elvégzése után is. Ebben a tanévben ez az egyik legfontosabb könyvtári feladat: élményszerű tudás átadása a 
könyvtár hagyományos és modern eszközeivel, a nevetés, a humor motívumát középpontba állítva.  

13.2 A könyvtár fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

13.2.1 Tárgyi feltételek  

Két osztályteremnyi, rendezett, esztétikus környezetben, feldolgozott dokumentumállománnyal várjuk a 
könyvtárlátogatókat ebben a tanévben is, de sajnos a digitális kultúra fejlesztésének délutáni lehetősége 
csökkent, mert az utolsó tanulói számítógép is elkerült a könyvtárból. Így a digitális tudásra épülő házi feladatok 
elkészítésében nem tud szerepet vállalni a könyvtár. Reméljük ez a probléma csak átmeneti.   

Sajnos a másik, hosszú évek óta fennálló probléma, a nyílászárók rendkívül rossz állapota  továbbra sem oldódott 
meg. Ismételten kérjük az iskolavezetést, hogy e tanévben – ahogy tette az előző években is - jelezze e problémát 
a fenntartó felé. 

Vírushelyzet miatt nem valósult meg az előző tanévben az olvasótermi szőnyeg, és sötétítő függöny cseréje, pedig 
a székekkel való harmonizálás miatt szükségszerűvé vált. 

Sürgető terv: nyílászárók cseréje mindkét teremben 

A további középtávú fejlesztés lehetősége: a székekkel harmonizáló sötétítő, szőnyeg vásárlása 

13.2.2 Személyi feltételek  

Az érvényes jogszabályoknak megfelelően egy főfoglalkozású könyvtáros végzi a könyvtáros-tanári feladatokat a 
könyvtárban. Munkáját a feladatok függvényében –pl. állományellenőrzés, tartós- ingyen tankönyvekkel 
kapcsolatos adminisztráció – pedagógiai asszisztens segítheti. A könyvtári digitális eszközök karbantartását a 
rendszergazda végzi. 

13.3 Könyvtárszakmai feladatok 

13.3.1 Az állományfejlesztés feladatai 

Intézményünk oktatási középtávú tervéhez – országos kompetencia alapú mérések eredményeinek javítása - 
kapcsolódva a tankönyvjegyzéken szereplő kompetencialapú munkafüzetekből erre a tanévre is rendeltünk 
magyar nyelv- és irodalom, valamint matematika tantárgyakhoz kötötten a 7-8. évfolyamon.    

Idén a „Fejlesszük együtt az iskolai könyvtár állományát! akciónk során a szépirodalmi dokumentumok részét 
képező modern mesék, meseregények  számának növelését tervezzük. A szeptemberi szülői értekezlet egyik 
témája lehet a kérés. A tervszerű fejlesztéshez azonban szükség lenne a fenntartó tervezett költségvetési 
támogatására. Kérjük, hogy egy fix összeg álljon rendelkezésre a vásárláshoz, melyet év közben felhasználhatunk. 

Évek óta kérjük: Könyvtári területen szorosabb együttműködés kialakítása az iskolai könyvtárak és a fenntartó 
között: könyvtáros találkozókra az iskolai könyvtárakkal foglalkozó referens hívása.  

13.4  Az állománygondozás és az állományvédelem feladatai 

13.4.1 A raktári rend kialakítása 

Az alapvető, megszokott állományrészeken nem változtatunk a gyors kölcsönzés érdekében.  

Június második felében az AV - állomány tantárgyankénti, illetve témák szerinti rendszerezését elvégeztük.             

 A fenti tevékenység mellett folytattuk a tavaly elkezdett munkát: a könyvtár melletti folyosón, zárt 
szekrényekben található tartós tankönyv állományt ismét aktualizáltuk, az új NAT miatt elavulttá vált 2. osztályos 
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és 6. osztályos tankönyveket külön szekrénybe pakoltuk át. Várjuk a Fenntartó engedélyezését a selejtezésre. Az 
elavult tankönyvek tárolása komoly gondot jelent már helyhiány miatt.    

A Tankönyvtár brosúraállományát az elavult könyvek, munkafüzetek kivonásával csökkentettük, így 
átláthatóbbá, könnyebbé vált a nevelői példányok közti keresés.  

13.4.2 A kölcsönzési, helyben használati rendről  

Továbbra is csak aláírás ellenében vihetnek ki könyvet, tankönyvet, segédkönyvet, 2 évnél régebbi időszaki 
kiadványt a tanulók. A kölcsönzést számítógépen is nyilvántartjuk.  

Az ingyen tankönyv kölcsönzéséhez kialakított rendszert továbbra is megtartjuk: eltűnt, vissza nem hozott könyv, 
ingyen tankönyv esetén minden alkalommal egyedi jegyzőkönyvet írunk, aláíratjuk az érintett tanuló szüleivel. 
Sajnos az év közben váratlanul távozó tanulók esetében ezt sokszor csak az érintett tanítók aláírásával tudjuk 
megvalósítani.  

A nevelők kölcsönzését csak számítógépen végezzük, szeptember végéig kérjük vissza a már nem használt 
tankönyveket, így az ismétléshez is használhatják.  

Az órára való kölcsönzést meghatározott idősávban engedélyezzük annak érdekében, hogy a tanulókat nagyobb 
rendre neveljük, de szívesen várjuk kölcsönzésre a délelőtti szünetekben is diákjainkat.  

13.4.3 A letétek ellenőrzése 

A múlt tanévtől a már kialakított letéti állomány mellett kérésre osztályletéteket is létrehoztunk, ám ezt minden 
tanévben újratervezzük. Idén is támogatjuk a „kihelyezett” olvasnivalókat maximum 10 példányban. Kézikönyvek 
mellett szépirodalmi alkotások is részét képezhetik. Félévkor frissíthetik a szépirodalmi osztályletét- állományt.  

Tanév végén a digitális oktatás miatt tavaly elmaradt logopédiai letét-állomány ellenőrzése indokolt.  

Ajánlat: Osztályletétekhez az osztályfőnök mellett tanulói felelőst vagy felelősöket is rendelünk idén is. Így a 
tanulók olvasási igényeinek szélesítése mellett a rendre szoktatást is fejleszthetjük.  

13.4.4 Az állományfeltárás feladatai 

A könyvállomány teljes körű elektronikus feltárásához, a tematikus vagy betűrendes keresés eléréséhez 
nélkülözhetetlen a Szirén integrált könyvtárkezelő program 2022. évi frissítésének biztosítása: - bruttó 89 000Ft. 
Idén az elektronikus állományunk ismeretközlő dokumentumok részlegét ellenőrizzük át alaposan: egész 
tanévben folyamatos munkával.  

Tervezendő középtávon a könyvtári nyilvántartást szolgáló gép modernizálása.  

Ismételt ötlet a fenntartó felé: Jó lenne, ha a SZIRÉN program örökös frissítési jogára pályázati forrást tudnának 
biztosítani. Megnyugtatóbb lenne így a könyvtári állomány teljes körű, naprakész elektronikus feldolgozása. 

13.5 A nem nyomtatott dokumentumok nyilvántartása, raktározása, feltárása és gondozása 

A legfontosabb szakmai folyóiratok közül az alsó illetve a felső tagozat számára is szeretnénk az új tanévben is az 
eddigi 2-2 kiadványt megtartatni.  Csak olyan időszaki kiadványt rendelünk, amit rendszeresen használnak a 
kollégák, illetve melyek anyaga az interneten nem található meg teljes terjedelemben, vagy értékes DVD tartozik 
hozzá. A régebbi folyóiratokat zárt szekrényben tartjuk. Selejtezésük a törvényi előírásnak megfelelően 
folyamatos.  

Június második felében az AV - állomány tervezett leltározását, selejtezését elvégeztük.   Selejtezési jegyzőkönyv 
készítése indokolt. Határidő 2021. szeptember 30.            

Terv: Vizuális dokumentumok- videokazetták - fokozatos kivonása az állományból.  

13.6 Olvasáspedagógiai feladatok 

Legfontosabb nevelési és oktatási feladataink:  

- a nevelést támogató olvasási kultúra és könyvtári kutatómunka szélesítése hagyományos és elektronikus 
dokumentumokra építve az egyéni felelősségvállalás tudatosításával 

- a módszertani kultúra fejlesztése az iskolai könyvtár dokumentumállományára, számítógép rendszerére 
építve, összhangban a kompetenciafejlesztést célzó szakmai céllal 

- élményszerű foglalkozások tartása  

A célok eredményes megvalósítása érdekében tervezzük a humorra épülő könyvtári órákat, foglalkozásokat, 
programokat. 



Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  

Munkaterv a 2021/2022. tanévre 
 

36/46 

13.6.1 Könyvtári órák:  

Alsó tagozaton: elsősorban magyaróra keretében, illetve a délutáni idősávban 30-30 perces bontásban tartjuk 
továbbra is a könyvtári órákat.   

Felső tagozaton: az egyes tantárgyak – magyar, történelem, természetismeret, osztályfőnöki órakereteinek 
terhére tudunk egy-egy könyvtári órát tartani.  

Az órák rendszere az érvényes Kerettanterveken (1-2. és 5-6. évfolyamon a 2020-as) alapuló Könyvtári 
informatika tanmenetre épül. 

Terv: A vírus miatt elmaradt tavalyi órák és foglalkozások pótlása, aktualizálása az idei tanév nevelési és oktatási 
feladata 

13.6.2 Könyvtári foglalkozások 

Aktuális témákhoz kötött, a könyvtári tanmenetet erősítő, játékra épülő programok tervezése, témanapokhoz 
kapcsolódó rendezvények megvalósítása.  A humor, a nevetés motívuma kíséri végig az idei tanév könyvtár-
pedagógiai munkáját.  

13.7 Tervezett programok 

Népmese napjától gyermekkönyvhét végéig tartó: 

Szeptember 30. - Népmese napja: A népmese birodalmában nevetünk – tréfás mesék középpontba állítása - 
részletek felolvasása a humort középpontba állító mesékből - iskolarádiós műsor reggel 

Délutáni program:   

Az előző tanévben meghirdetett Dózsa- tallérgyűjtő akciónk eredményhirdetése, jutalmazása 

Minta-mesék olvasása, hallgatása, „Kincsek a könyvtárból” fal díszítésére pályázat  

November 23-26. - Gyerekkönyvhét: (Múlt évben elmaradt) 

Az évszakok váltakozása, a természet változása humorba csomagolva 

1-2. évfolyam: Rajzkészítés- humoros játék haiku versekhez, verstanulás – évszakok megjelenítése  humoros 
szófordulatok- rímjáték  segítségével  (4-4 tanuló osztályonként) 

 3-4. évfolyam – Haiku írás- rímek  a gyakorlatban a Tanító 2020. január- februári száma alapján- humoros vers- 
és prózaíró gyakorlatok-(versfüzér készítése) 

Kincsek a könyvtárból fal megújítása Humor a könyvekben címmel…ősztől nyárig tartóan, fokozatosan szépítjük 
a falat. 

A hetet átölelő délutáni foglalkozáson – 30-30 perc – Wass Albert: Évszakok teremtése c művéből részletet 
olvasnak fel a felsős tanulók az alsó tagozatosoknak, majd az „Évszakokat ábrázoló ” rajzokat színezhetnek, 
tervezhetnek a tanulók. 

Kedd: 1-2. osztályosok képviselőinek 5-6. osztályosok olvasásával  

Csütörtök: 3- 4. évfolyam tanulóinak 7-8. évfolyamosok irányításával  

 

Gyermekkönyvhéttől Ünnepi Könyvhétig tartó program 

Vírus miatt az előző tanévben elmaradt programok pótlása. Fő téma továbbra is a humor.    

Alsó tagozatosok: Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány című könyvét olvashatják el több részletben december 2 
– április 2. között.(Könyvtári híradón, honlapon, könyvtárban kitett könyvrészletek) 

Felső tagozatosok: Nógrádi Gábor: Petepite című művét olvashatják el a Dózsa héttől az Ünnepi Könyvhétig tartó 
időszakban.(Könyvtári híradón, honlapon, könyvtárban kitett könyvrészletek-részletenként Dózsa-tallér a 
jutalom.) 

Totó kitöltése a végén, a legjobbak jutalomban részesülnek. 

13.7.1 Tervezett könyvtári iskolarádiós műsorok 

Október 1.- Népmese napja- A népmese birodalmában nevetünk – tréfás mesék témakörben ( 1. osztályos tanítók 
mesefelolvasása- hagyomány) 

Január 22. – A magyar kultúra napja - A kettes szám bűvöletében témakör alapján ( magyartanárok 
közreműködésével) 

Az iskolai könyvtár munkájában továbbra is számítok minden kollégám támogatására.   
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14. Gyógypedagógiai, fejlesztő munkát végzők közösségének munkaterve a 2021/2022. tanévre 

A Történelem-magyar munkaközösségbe integrálódott Gyógypedagógiai, fejlesztő csoport munkatervét -annak 
meglehetősen speciális feladatköre miatt – Wéber Csilla csoportvezető készítette el Keresztúri Zsuzsanna 
gyógypedagógus kollégájával együttműködve. 

14.1 Tanév eleji adatok: 

A 2021/22-es tanévben 94 tanuló rendelkezik szakvéleménnyel: 48 SNI, és 46 BTMN.  

Alsó tagozat: 15 SNI, 21 BTMN 

Felső tagozat: 33 SNI, 25 BTMN 

Az SNI-s gyerekek közül 7 tanuló Autizmus spektrumzavarral, 2 mozgásfogyatékkal, 6 beszédfogyatékkal lett 
diagnosztizálva. Az ő ellátásukhoz kértük az EGYMI utazóhálózatának segítségét, amit csak részben tudnak 
biztosítani szakemberhiány miatt (nincs autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakos utazó kollégájuk).  

Az SNI-s gyerekek ellátását két főállású gyógypedagógus (Keresztúri Zsuzsanna, Wéber Csilla) végzi, valamint 
három kolléga (Légrádiné Fazekas Enikő, Horváth Miklós, Tóth Emese) segít a BTMN-es tanulók ellátásában, 
összesen heti 7 órában. 

Ütemterv: 

Szeptember: 

- Az első osztályosok szülői értekezletén tájékoztatás a Bementi mérésről. 
- Az első két hétben a Bemeneti mérések elvégzése, majd a tanítók tájékoztatása az eredményekről. Igény 

esetén konzultáció a szülőkkel, előre megbeszélt időpontokban. 
- Egyéni fejlesztési tervek elkészítése. 
- A tanulók csoportokba osztása, órarendjeik elkészítése. 
- Felmentési határozatok elkészítése a szakvélemények alapján, tájékoztatás a tantestületnek. 
- EGYMI utazóhálózatában dolgozó kollegák segítése órarendjük kialakításában, megfelelő fejlesztőterem 

biztosításában. 

Október: 

- DIFER jelentés küldése, majd a vizsgálatok elvégzése az érintett tanulóknál (decemberig). 

November: 

- Iskolai Szépíró Verseny az SNI és BTMN tanulók számára (November 17.) 

December: 

- Az előző tanévben elmaradt játékos vetélkedő lebonyolítása SNI-s és BTMN-es tanulók részére ( December 
16.) 

Március vagy Április: 

- Részvétel a Seregélyesi Baptista Általános Iskola által szervezett Észforgató csapatversenyen (amennyiben a 
járványhelyzet miatt megrendezésre kerül). 

Folyamatosan: 

- Magas színvonalú, értékes fejlesztő órák tartása. 
- Szakvélemények kezelése, kontrollvizsgálati kérelmek elküldése (Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság). 
- Konzultáció a tanítókkal, szaktanárokkal a tanulók aktuális állapotáról, fejlődéséről. 
- A nevelők segítése adott problémák megoldásában. 
- Hallgatók mentorálása megkeresés esetén, gyakorlatuk vezetése, értékelése. 
- Aktív részvétel az iskolai rendezvényeken. 
- Kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, intézményekkel (EGYMI, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság). 
- Naprakész adminisztráció vezetése. 
- Önfejlesztés, új szakmai anyagok megismerése, lehetőség esetén szakmai továbbképzés. 

Az idei tanév kiemelt oktatási célja a hatékony ismeretszerzés képességének fejlesztése elsősorban a kooperatív 
technikák használatának alkalmazásával. Mivel ezen módszerek nagy része csak osztályszinten alkalmazható, a 
fejlesztő órákon (egyéni, vagy kiscsoportos formában) néhány kivételtől eltekintve nem tudjuk használni. 
Helyette olyan technikákat tudunk megtanítani tanulóinknak, amelyek az önálló ismeretszerzés hatékonyságát 
növelik (pl. interaktív eszközök helyes használata, tanulópárban való együttműködés, könyvtárhasználat, stb.). 

A kiemelt nevelési cél a szociális kompetencia, együttműködési készség fejlesztése és az egyéni felelősségvállalás 
a tanulási folyamatban. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében ez kiemelten fontos, hiszen a kudarcaik miatt 
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sokszor vesztik el motivációjukat a tanulás iránt. Szociális készségeik sok esetben alulmaradnak ép társaikénak 
(pl. autisták), ezek gyakorlása minden fejlesztő óra része lesz az idei tanévben is. A nevelési célok elérése 
érdekében szoros együttműködésre lesz szükség az osztálytanítókkal és felsős osztályfőnökökkel. 

Bízunk benne, hogy teljes és értékes tanévet tudunk majd zárni júniusban. Ha a járványhelyzet miatt újra digitális 
oktatásra kényszerülünk, igyekezni fogunk minden segítséget megadni tanítványainknak és szüleiknek, hogy 
otthon is képesek legyenek az önálló fejlődésre.   
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15. Természettudományok és angol munkaközösség T.I.A munkaterve 2021/2022. tanévre 

(Összeállította Kisné Hudák Katalin munkaközösség-vezető) 

15.1 Angol – Természettudományok munkaközösség munkaterve kiegészítve az ÖKO-Munkacsoport 
munkatervével 

Az idei tanévben a munkacsoport kiemelt feladata az Ökoiskolai pályázat megújítása. Ennek érdekében az Angol-
T.I.A munkacsoport az ÖKO-munkacsoporttal karöltve úgy alakítja ki éves munkatervét, hogy a pályázatban előírt 
feltételeknek meg tudjunk felelni. 

Iskolánkban hosszú évekre visszamenőleg hagyománya van a környezettudatos nevelésnek. Pedagógusaink és az 
iskola vezetése is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a pedagógiai munkánkban megjelenjen a fentarthatóság 
témaköre, hogy tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében is érzékenyítsük tanulóinkat Földünk végelme, 
az újrahasznosítás, a környezettudatos vásárlás stb. témakörökben.  

Számos jó gyakorlattal színesítjük évről évre a mindennapi pedagógiai oktató-nevelő munkát:  

- Föld napi vetélkedőt rendezünk, melyben az egész iskola közössége részt vesz a korosztálynak megfelelő 
feladatokkal;  

- megünnepeljük az Állatok Világnapját és a Víz napját, valamint a Méhek Világnapját projektnap formájában;  
- pedagógusaink példát mutatva gyalogosan vagy kerékpárral közlekednek az iskolába;  
- saját belső programokat, kampányokat dolgozunk ki, kiállításokat szervezünk;  
- az egész iskola területén érvényesítjük a szelektív hulladékgyűjtést, melyre már a legkisebbeket is neveljük;  
- minden év végén kérdőívezünk ennek hasznosságáról a diákok körében 
- a Csalán helyi környezetvédő Egyesülettel, a VKSZ ZRT-vel, a Babako Egyesülettel együttműködve interaktív 

foglalkozások keretében dolgozunk fel környezetvédelemmel kapcsolatos témákat; felhívásaikhoz 
rendszeresen csatlakozunk 

- minden munkaközösségünk bedolgozza éves munkatervébe a fentarthatóság témakörét, pl. a testnevelők 
alkalmat kerítenek a tanév során tájfutás rendezésére, a matematika munkaközösség minden évben részt 
vesz tanulóinkkal a szabadtéri matematika versenyeken, idegen nyelvet oktató kollégáink hozzáférhetővé 
teszik diákjainknak a legfrisseb autentikus hang és videóanyagokat a világban zajló környezeti problémákkal 
kapcsolatban;  

- üzemlátogatásokon veszünk rész a TIA program keretében;  
- az iskola udvarának virágoztatását mi magunk oldjuk meg diákjainkkal közösen;  

15.2 A munkacsoport elkötelezett a következő irányelvek mellett: 

1. Átgondoltan, intézményesítetten, rendszeresen foglalkozni a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás 
és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával. 

2. Környezettudatosság, egészségtudatosság a napi pedagógiai munka során. 
3. Cikkek publikálása az iskola honlapján. 
4. A bevált jó-gyakorlatok folytatása: kertészkedés, téli madáretetés, mezítlábas ösvény gondozása, szelektív 

hulladékgyűjtés, papírgyűjtés, Suli-zsák kampány, elem és e-kütyü gyűjtés, fenntarthatósági témahét, 
természettudományos kísérletek hete, T.I.A folyosó, faliújságok, Állatok Világnapja, Föld Napja, Víz 
Világnapja, Méhek Világnapja. 

5. Szoros együttműködés más munkaközösségekkel, az alsós TIA munkaközösséggel, valamint a Szülői 
Munkaközösséggel. Emellett új alapokra kívánjuk helyezni munkakapcsolatunkat a Körzeti Vadvirág Zöld 
Óvódával. 

15.3 A munkacsoport 3 új megvalósítandó célt jelöl ki erre a tanévre: 

1. Az Állatok Világnapja keretében jótékonysági vásár meghirdetése, adománygyűjtés a menhelyi állatok javára 
a Dózsa Iskola nevében, rajzpályázat meghirdetése saját tanulóinknak, „Az én kis kedvencem” címmel, 
kampányfilm készül a frlsős informatika szakkörösök bevonásával 

2. Egy fűszerkert kialakítása, magaságyások létesítése a csillagvizsgáló teraszon és gondozásuknak 
megszervezése a tavasz folyamán 

3. Az iskola főbejáratának ill. a Dózsa szobor környékének újra-növényesítése. 

15.4 ÖKO-ISKOLAI MUNKATERV 2021-2022 

- A mezítlábas ösvény rendbe tétele 
- Autómentes napon való részvétel (szeptember 22.) 
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- A szelektív hulladékgyűjtés-program folytatása, felhívás közzététele, népszerűsítése a szülői értekezleteken 
(műanyaghulladék és elemgyűjtés) 

- A Diákönkormányzat „zöld-tagjainak” megválasztása 
- tulipánhagymák átvétele a VKSZ ZRT jóvoltából, és azok elültetése az iskolakertben 
- Állatok Világnapja (október 4.), jótékonysági vásár, menhelyi állatok részére adomány gyűjtése 
- Őszi papírgyűjtés  
- Suli-Zsák kampány, felhívás, szervezési feladatok, együttműködés az SZM-mel 
- TIA folyosó megnyitása 
- Ruhagyűjtés a SULIZSÁK program keretében a Szülői Munkaközösség kezdeményezésére 
- Madárbarát iskolaudvar – program, a meglévő madáretetők feltöltése 
- „Kampány a nylon-zacskók ellen” – a felhívás közzététele és az akció megkezdése 
- Szent Patrik Nap (március 17.) 
- Fentarthatósági témahét 
- Fűszer-kert 
- Madarak és Fák napja (április 11.) 
- Föld Napja – témanap (április 22.) 
- Hulladékból érték pályázat 
- Tavaszi papírgyűjtés 
- Méhek Világnapja (május 20.) 
- Fergeteg Fesztiválon való részvétel 
- az ÖKO-ISKOLAI MUNKACSOPORT tagjai előkészítik és feltöltik az öko-iskolai pályázatot 

15.5 ÉVES MUNKATERV AZ ANGOL NYELV OKTATÁSA TERÜLETÉN: 

- Tia angol órák az első és második évfolyamokon  
- a tanórák a harmadik és negyedik évfolyamokon, csoportbontásban 
- alsós angolos ünnepek megszervezése 
- a felsős tanórák csoportbontásban 
- a felsős magántanulók óráinak ellátása 
- Szent Patrik nap megszervezése, március 17. 
- 6. és 8. évfolyamon az idegen nyelvi mérésre való felkészítés és kiértékelés 
- 7. évfolyamon a házi nyelvi vizsga lebonyolítása 
- németes osztályoknak második idegen nyelvként angol szakkör tartása 5. és 6. évfolyamon 
- szívügyünknek tekintettük az idei évben is a beiskolázási programban való tevékeny részvételt 
- elsősavató 
- Christmas Carols 
- Halloween Party az alsó és felső tagozaton 
- tanmenetek leadása a munkaközösségvezetőnek (szeptember 6.) 
- munkaközösségi foglalkozások 

15.6 A munkaközösség tagjai:  

Kisné Hudák Katalin 

Gálné Gacsal Erika 

Rácsai Róbert 

Horváth Nikolett 

Zsilinszki Noémi 

Gyöngyösi M. Krisztina 

Bán Mihály 

Nagyné Csapó Marianna 

Ilcsik Andrea 

Horváth Miklós 

Soltész Gergely 

Ravasz Imréné  

Szabó Petra 

Légrádiné Fazekas Enikő 
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Hannig Barbar 

Pap Ervin 

15.7 ÖKO-ISKOLAI Munkacsoport: 

Bán Mihály 

Kisné Hudák Katalin 

Lovász Éva lemondását követően felkértem Szabó Petrát 

Légrádiné Fazekas Enikő 

Nagyné Csapó Marianna  
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16. Testnevelés és szabadidő munkaközösség munkaterve a 2021/2022. tanévre 

(Összeállította Orbán Zsolt munkaközösség-vezető) 

E munkaközösség élete két területből, a Testnevelés és Szabadidő (más néven: napközis lét) tevődik össze. A két 
terület nincs túl távol egymástól, hisz a napközis létnek egyik lényeges része a sport és mozgás. A találkozási 
pontok mindennaposak mivel a napköziben a gyerekek szabadidejük jelentős részét sportolással és játékkal töltik 
az udvaron. Ugyanakkor sok diák a napközi ideje alatt vesz részt valamilyen szervezett sportfoglalkozáson, majd 
annak befejeztével a napközis csoportban folytatja tovább kötelezettségeit. Az alábbiakban külön kerül 
bemutatásra a Testnevelő és Napközi közösség munkaterve. Természetesen az alább leírtak egy tervezet, ezt 
fontos kihangsúlyozni a mostani rendkívüli járványhelyzetben.  

16.1 A munkaközösség tagjai: 

Nagyné Csapó Mariann 

Papp Ervin 

Vörösháziné Bóta Julianna 

Szabó Petra 

Légrádiné Fazekas Enikő 

Hannig Barbara 

Benkő-Piri Orsolya 

Horváth Miklós 

Szabóné Bors Veronika 

Horog Zsuzsanna 

Pataki Nándor 

Orbán Zsolt 

16.2 Testnevelés munkacsoport: 

16.2.1 Személyi feltételek: 

- Szabó Petra tanító 
- Nagyné Csapó Marianna testnevelés – biológia 
- Papp Ervin testnevelés-gyógytestnevelés- biológia 
- Orbán Zsolt testnevelés – művelődésszervezés 
- Pataki Nándor testnevelés 

16.2.2 Tárgyi feltételek: 

- nagyméretű tornaterem (T1) 
- közepes tornaszoba (T2) 
- közepes tornaszoba (T3) 
- vívó tornaszoba (T4) 
- szabadtéri műanyag borítású kézilabda pálya 
- bitumenes kosárlabda pálya 
- távolugró gödör 

16.2.3 Fejlesztési területek: 

- szabadtéri mini röplabdapálya talajának kiegyenlítése 
- testnevelés szertár további fejlesztése 
- a rendelkezésre álló eszközök rendszerezése, a meghibásodott eszközök javítása, pótlása 
- szabadtéri kosárgyűrűk szervizelése 
- tornaszőnyegek vásárlása 
- napközis csoportoknak saját sportszerszekrény telepítése 
- az 1.sz tornaterembe új kosárlabda palánk vásárlása 

16.2.4 Programterv (Felelős a teljes munkaközösség) 

- Diákolimpiai versenyeken való részvétel (kézilabda, röplabda, atlétika, asztalitenisz, úszás, labdarúgás) 
- Részvétel az MDSZ napján szeptember 24-én 
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- Egyéb sportrendezvényeken részvétel (pl.: Fuss az iskoládért futás, Autómentes nap) 
- DÖK és a Testnevelő munkaközösség által szervezett diáknapi sportversenyek 
- Házibajnokság ( labdarúgás, röplabda) 
- NETFIT végrehajtás  
- Ovis kupa megszervezése és lebonyolítása  
- Eisenbeck szivacskézilabda torna megszervezése és lebonyolítása 

16.2.5 Oktató és Nevelő munka a testnevelés órán: 

- A tananyag lelkiismeretes átadása 
- Színes, élvezetes és változatos órák megtartása 
- A testi higiénia iránti igény szélesebb körben való felkeltése 
- Egészséges életmódra nevelés 
- Egészséges táplálkozás fontosságának hangsúlyozása 
- Minél több sportjáték elsajátíttatása 
- A tanulók fizikai állóképességének fejlesztése, szinten tartása, felmérése 
- Tanulói igény felkeltése a mozgás iránt 
- A tanulókban tudatosítani, hogy a mozgás, a sport az egészségük megőrzésének egyik legfontosabb pillére 
- Egészségtudatos életmód erősítése 
- Netfit mérése, értelmezése, tudatosítása 
- A járványügyi helyzet helyes és megfelelő kezelése 
- A testmozgás előtti és utáni biztonságos higiéniai viselkedés 
- Az egymásra figyelés tudatosításának jelentősége napjainkban 

16.2.6 Célok: 

- A tanulók mindig szívesen jöjjenek testnevelés órára 
- Az öltözői fegyelem és rend betartatása, szigorítása 
- Sikeres szereplés a diákolimpiákon 
- A tavalyi országos sikerek megismétlése, túlszárnyalása 
- Az órák pontos és gyors regisztrálása az E-naplóba 
- Differenciált, az egyéni képességeket figyelembe vevő óratartás és számonkérés 
- Az egységes órai felszerelés megkövetelése 
- Példamutatás 
- A testi higiénia, a tisztálkodás fontossága 
- A testmozgás a járványügyi helyzetben is fontos! 
- A szabályok betartásának fokozott tudatosítása 
- A délutáni sportélet fellendítése 
- A korcsolyázás fokozatos bevezetése és megszerettetése a Dózsás közösséggel 

16.2.7 Tervezett munkaközösségi megbeszélések: 

- 2021. szeptember 06. Az éves program megbeszélése, feladatok kiosztása. 
- 2022. január 31. Az első félév tapasztalatainak elemzése, felmerülő problémák kezelése 
- 2022. június 15. Az év értékelése, számvetés a vállalt és elvégzett munka tükrében, a munkaközösség 

tevékenységének értékelése. 

16.3 Napközis munkacsoport: 

Ebben a tanévben ismét 5 felsős napközis csoportot indítunk, valamint 1 tanulószobát a 7. és 8. évfolyam 
tanulóinak. 

5.a osztály (1. csoport): Szabóné Bors Veronika vezetésével 

5.b osztály (2. csoport): Szabó Petra vezetésével 

5.c osztály (3. csoport): Vörösháziné Bóta Julianna vezetésével 

6.a, c ( 4. csoport): Hannig Barbara 

6.b osztály ( 5. csoport): Légrádiné F. Enikő vezetésével 

Tanulószoba:  Nagyné Csapó Marianna  és      Horog Zsuzsanna    vezetésével 

Minden napközis csoportnak megfelelő terem áll a rendelkezésére a délutánok idejére. 

A napközi és a tanulószoba legfontosabb feladata a gyermekek számára biztosítani a nyugodt tanulási 
körülményeket és a megfelelő időt. A tanóra 14.30-tól 16.00-ig tart, természetesen a tanulók egyéb 
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elfoglaltságai (szakkör, sport, fejlesztő óra) ezt megrövidíthetik. 

Az idei tanévben kiemelten igyekszünk kezelni a tanóra védelmét, eltérni ettől csak nagyon indokolt esetben 
szeretnénk. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekért az érkező szülők az intézmény előtt várakozzanak a fennálló helyzet miatt. 

A diákokat a napközis foglalkozásról csak írásbeli szülői kérésre engedjük el az ő biztonságuk érdekében. Kérjük 
az osztályfőnököket, hogy a szülők figyelmét erre hívják fel különösen is.  

A hatékony tanulásszervezés érdekében felelősi rendszert alakítunk ki (leckefelelős), valamint 
csoportösszetételtől függően tanulópárok alkotásával szeretnénk segíteni a nehezebben tanuló gyermekeknek. 
Amennyiben lehetőség van rá, a könyvtárból igényelnénk tartós tankönyveket, illetve tanári kézikönyveket ezzel 
is segítve a tanulók és a kollégák munkáját. Szeretnénk biztosítani azt is, hogy a gyorsabban elkészülő tanulók 
hasznosan tölthessék a fennmaradó időt, ezért igényelnénk néhány szépirodalmi könyvet is a csoportok számára.  

Ezen felül szeretnénk kialakítani egy feladatbankot gyakorlófeladatokkal, amiből a kollégák tudnak fénymásolni 
azokra a délutánokra, amikor kevesebb a tanulnivaló. 

A napközi másik fő feladata a közösségépítés. Szerencsésnek tartjuk, hogy legalább 5. évfolyamon sikerült 
megvalósítani az egy osztály, egy csoport kialakítását. 

 A felső tagozatba való átmenet időszakában ez hatalmas pedagógiai értékkel bír az osztályközösségek megfelelő 
alakításában. Kollégáink igyekezni fognak az osztályfőnökökkel együttműködve a  minél összetartóbb közösségek 
létrehozásában. Ennek eszközei lehetnek a délutáni közös játékok, néhány olyan program, amin a csoport együtt 
vesz részt.  

Ebben a tanévben 3 olyan alkalmat terveztünk, amin a napközis csoportok mindegyike részt vesz: 

Október 4.( hétfő) Állatok világnapja – lapbook- művészetek- kultúra- érzékenyítés- kiállítás (Sport és Szabadidő 
Mk. és DÖK szervezés) 

December 17. (péntek): Adventi kézműves és játék délután (DÖK szervezés) 

Május 4. (csütörtök):Csillagok háborúja nap (May the 4th be with you!) tudományos előadás és csillagászati 
kiállítás, játékos vetélkedők 

A csoportok vezetői saját hatáskörben szervezhetnek olyan alkalmakat, ami csak az ő tanulóikat érinti. 

A közösségi lét fontos eleme a felelősségvállalás. Ennek érdekében a csoportok különböző felelősi rendszereket 
működtetnek (pl. kosárfelelős, leckefelelős, stb.). 

16.3.1 Főbb céljaink a 2021/2022-as tanévre vonatkozóan: 

- a kiemelt nevelési és oktatási cél megvalósításában hatékonyan tudjunk együttműködni a tantestület 
minden tagjával 

- tanulóink eredményesen tudjanak felkészülni a következő napra 
-  a napköziben gazdagodjanak élményekkel, érezzék a közösség összetartó erejét 
-  a napköziotthon tényleg „otthonként” működjön, a gyermekek érezzék jól és biztonságban magukat, 

fordulhassanak bizalommal nevelőikhez  
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17. Német nemzetiségi munkaközösség munkaterve 2021/2022. tanévre 

(Összeállította dr. Kovácsné Balázs Tünde munkaközösség-vezető) 

Augusztus: 

- Munkaértekezlet a nemzetiségi tagozaton tanító pedagógusoknak. (aug.25. 12 óra) Téma: tantárgyfelosztás 
változásai, munkaterv összeállítása, új tankönyvek bevezetése, 5. évfolyamon nívó csoportok kialakítása 

- Ajándék „Schultüte” készítése az első osztályosok számára.(1.a tanítók) 

Szeptember: 

- Iskolai dokumentumok elkészítése. (tanmenetek leadása digitális formában szeptember 6.) 
- Minden „nemzetiségis” osztályban legyen német nyelvű dekoráció is! (minden némettanár felelős a 

megvalósulásáért: szept. 30-ig) 
- Német nyelvi tábor Ausztriában 6.a és b osztály számára szept.12-17. között (Dr. Kovácsné Balázs Tünde, 

Tislérné Ferencz Anett, Holicsekné Sebestyén Annamária) 
- Középiskolai felvételi előkészítő foglalkozások és DSD nyelvvizsga felkészítők beindítása.  

Október: 

- Német nyelvi tábor Ausztriában 7.a és 7.b osztály számára október 10-15. között (Dr. Kovácsné Balázs Tünde, 
Takács Brigitta, Pap Ervin) 

- Munkaértekezlet október 18., melynek témája beiskolázási programunk, Márton napi projekt programja. 
(Lenkei Judit, Dr. Kovácsné Balázs Tünde, Kovács Teréz) 

- Beiskolázási tájékoztató a márkói és a hárskúti óvodákban. (iskolavezetés) 

November 

- November 11-én, csütörtökön Márton napi lámpás felvonulás alsó tagozat számára. (Kisné Hudák Katalin, 
Kovács Teréz) 

- November 12-én Márton napi bál. (minden némettanár, tanítók, osztályfőnökök) 
- November 20. Konferencia: A digitális oktatás tapasztalatai a nyelvoktatásban. (iskolánk adja a helyszínt) (Dr. 

Kovácsné Balázs Tünde, Schalbertné Heilig Franciska, Török Patrícia, Kis Attila) 
- Városlődi német nemzetiségi kulturális fesztivál 
- Ovi-suli programunk indítása. Szülői tájékoztató. 
- Nemzetiségi pályázatok elkészítése. (Dr. Kovácsné Balázs Tünde, Kis Attila) 

December: 

- A 7. évfolyamon írásbeli vizsgát szervezünk májusban. Tartalma nyelvtani anyag és önálló szövegalkotás. 
Mintafeladatsor összeállítása. (Bokor Zsuzsanna, Dr. Kovácsné Balázs Tünde, Takács Brigitta, Horog 
Zsuzsanna) 

- Ovi-suli keretében játszóház szervezése. 
- Karácsonyi műsor a Deutschklubban 5.b osztály. (Bokor Zsuzsanna) 

Január: 

- Tankönyvek kiválasztása. (minden némettanár) 
- Ovi-suli program. 
- Január 19. a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja-megemlékezés osztálykeretben. (felső 

tagozat) 
- Félévi értékelés 

Február:  

- Munkamegbeszélés február 21. : A német verseny előkészítése.(Lenkei Judit)  
- Ovi-suli program. 

Március: 

- DSD írásbeli és szóbeli vizsga (Horog Zsuzsanna DSD koordinátor) 
- Nemzetiségi iskolák találkozója iskolánkban március 28. hétfő14 óra (5. évfolyam számára 4 fős csapatok 

Téma a húsvét. (Dr. Kovácsné Balázs Tünde, Bokor Zsuzsanna, Kisné Hudák Katalin)  
- Ovi-suli program 
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Április: 

- Megyei német nyelvi verseny 3-4. évfolyam számára április 29. 14 óra – Deutsch macht Spaß! (Lenkei Judit 
és minden némettanár) 

Május: 

- Nemzetiségi projektnapok 3-8. évfolyam számára május 10-13. kedd, szerda, csütörtök 

- kedd- Mór-Lamberg kastély, sváb szoba 7.a és b (különjárat 8.30-14.00) Horog Zsuzsanna, Takács Brigitta  
- szerda- Mór- Lamberg kastély, sváb szoba 5.a és b (különjárat 8.30-14.00) Bokor Zsuzsanna, Holicsekné 

Sebestyén Annamária 
- kedd- Múzeumpedagógiai foglalkozás- Veszprém megyei németek hagyományai 6.a és b Dr. Kovácsné 

Balázs Tünde 
- csütörtök- Lehrpfad Bánd-Tanösvény 8.a és b (különjárat 8.30-12) Kisné Hudák Katalin, Horog Zsuzsanna 
- kedd- Magyarpolány tájház, kálvária 3.a és b (különjárat 8.30-11.30) Török Patrícia 
- szerda- Magyarpolány tájház, kálvária 4.a (különjárat 8.30-11.30) Kovács Teréz 
- (3-4. évfolyamon12.30-tól napközi van) 

- Német nyelvi írásbeli vizsga órakeretben 7. évfolyamon május 2. hetében. (Takács Brigitta, Horog Zsuzsanna, 
Bokor Zsuzsanna, Dr. Kovácsné Balázs Tünde) 

- A városi Gizella napon képviseljük iskolánkat. 
- Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon (Kisné Hudák Katalin) 

Június: 

- Az éves munka értékelése. 
- Ausztriai nyelvi tábor 5.a és b osztály (Dr. Kovácsné Balázs Tünde, Bokor Zsuzsanna, Morvai Gabriella) 

17.1 Szakmai elvárások: 

- Az oktatáshoz és a tanórákhoz kapcsolódó dokumentumok alapos, szakszerű megtervezése, elkészítése. 
- Az oktató-nevelő munka magas színvonalú végzése. 
- A tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vétele, különös tekintettel az alsó tagozaton (házi feladat 

mennyisége, 6. órában 1-4. évfolyamon nincs témazáró dolgozat). 
- Aktív részvétel a programok szervezésében és megvalósításában. 
- Szakmai tapasztalatok, ötletek megosztása. 
- Félévente egy projektmunka (évfolyamonként) beépítése a pedagógiai folyamatba. 
-  A csoportokat tanító pedagógusok kölcsönös együttműködése.  (Különös tekintettel az azonos 

osztályokban.) 
- Osztály- illetve évfolyamszinten félévente min. 2 darab témazáró dolgozat közös összeállítása. (Egységes 

követelményrendszer alapján a tananyag számonkérése.) 
- Szakmai önképzés, továbbképzés. 

17.2 Költségigény a programok megvalósításához: 

- Témanap költségei 650.000ft 
- Schultüte az elsősöknek (édesség, apró ajándék 15.000Ft) 
- Német verseny csapatainak jutalmazása - 80.000Ft 


